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Załącznik Nr 1 do SWZ 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej i elektronicznej 

obiektów, osób i mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku oraz 

obsługą, konserwacją i naprawą systemu alarmowego, na obiektach Zamawiającego, zlokalizowanych: 

a) przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku, 

b) w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, Machnacz 41a gm. Brześć 

Kujawski. 

 

2. Zasady wykonywania przedmiotu zamówienia: 

2.1. Ochrona osób i mienia Zamawiającego winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie  

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. 

2.2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie 

usług ochrony i mienia uprawniającą do świadczenia takich usług – zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia oraz aktualne pozwolenie radiowe wydane przez Prezesa Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej na monitorowanie obiektów drogą radiową. 

2.3. Stała, bezpośrednia ochrona fizyczna w obiektach o których mowa w pkt. 1 lit. a) i b) winna być 

realizowana w oparciu o pracowników ochrony pełnosprawnych fizycznie1, zatrudnionych przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz posiadający zaświadczenie właściwego Komendanta 

Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz posiadający co najmniej roczne 

doświadczenie w ochronie (dozorowaniu) obiektów. 

2.4. Pod pojęciem ochrona elektroniczna rozumie się stały, całodobowy dozór sygnałów alarmowych 

przesyłanych z obiektów Zamawiającego, o których mowa w pkt. 1. lit. a) i b), które będą gromadzone 

i przetwarzane w Stacji Monitorowania Wykonawcy. 

2.4.1. Wykonawca podłączy drogą radiową lokalny system alarmowy zainstalowany w obiekcie 

Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1. lit. a) do Centrum Monitorowania Sygnałów 

Alarmowych Wykonawcy. Radiowa Stacja Monitorowania Alarmów Wykonawcy winna być 

wyposażona w radiową bazę odbiorczą działającą w paśmie strzeżonym, która swym zasięgiem 

obejmuje teren miasta Włocławek. Monitorowanie GSM/GPRS może być traktowane jako 

dodatkowe (rezerwowe) źródło przesyłania alarmów, podstawowym medium ma być własna 

częstotliwość radiowa w paśmie radiowym przydzielonym przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej. 

2.4.2. W obiekcie Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 1. lit. b), Wykonawca winien zainstalować 

przycisk napadowy zapewniający powiadomienie własnego Centrum Monitorowania 

Sygnałów Alarmów o zaistniałym zdarzeniu w oparciu o nadajnik radiowy w paśmie 

strzeżonym przydzielonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, który swym zasięgiem 

obejmuje teren Machnacz 41a, gm. Brześć Kujawski. Monitorowanie GSM/GPRS może być 

traktowane jako dodatkowe (rezerwowe) źródło przesyłania alarmów, podstawowym medium 

ma być własna częstotliwość radiowa w paśmie radiowym przydzielonym przez Urząd 

Komunikacji Elektronicznej. 

2.5. Zabezpieczenie techniczne polegające na obsłudze, konserwacji i naprawach systemu alarmowego 

Zamawiającego. 

                                                           
1 pracownicy pełnosprawni fizycznie – nie wyklucza się osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, z zastrzeżeniem że orzeczona 

niepełnosprawność pracownika ochrony fizycznej nie wskazuje na ograniczenia sprawnego poruszania się pracowników i nie może 

wpływać na jakość realizowanych przez niego usług. 



2.6. Wykonawca winien wyposażyć obiekty Zamawiającego objęte ochroną, o których mowa w pkt. 1.  

lit. a) - b), w elektroniczny system rejestracji obchodów, na bazie PGK „Saniko” Sp. z o.o. 

zlokalizowanej przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku w wyznaczonych przez Zamawiającego 4 

punktach, w RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski w wyznaczonych przez Zamawiającego  

8 punktach. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do prowadzenia 

elektronicznej ewidencji obchodów pracowników ochrony. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do udostępnienia zapisów z elektronicznej ewidencji obchodów obiektów. 

2.7. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć, każdy ochraniany obiekt, o których mowa w pkt. 1. lit. a)-

b) w minimum jeden telefon przenośny tj. min. 1 telefon przenośny dla obiektu przy ul. Komunalna 4, 

we Włocławku i min. 1 telefon dla obiektu w RZUOK w Machnaczu, w celu umożliwienia stałego  

i bezpośredniego kontaktu uprawnionych pracowników Zamawiającego z pracownikiem ochrony 

pełniącym służbę na obiekcie, także w trakcie dokonywania przez pracownika ochrony obchodów 

terenu. 

Podczas wykonywania czynności przejęcia obiektów pod ochronę, Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu numerów telefonów do kontaktu z pracownikami ochrony pełniącymi 

służbę na obu obiektach. 

2.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu przez 7 dni w tygodniu stały kontakt 

telefoniczny z pracownikiem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy. 

2.9. Pracownicy ochrony pełniący służbę na obiektach Zamawiającego powinni być wyposażeni  

w jednolity strój/umundurowanie oraz identyfikatory imienne umożliwiające ich rozpoznanie.  

2.10. Zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach ochranianych terenów i obiektów 

Zamawiającego. 

2.11. Ochrona obiektów, terenu, pomieszczeń, urządzeń i sprzętu Zamawiającego przed dostępem do nich 

osób nieuprawnionych. 

2.12. Ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem. 

2.13. Zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego, ujawnianie faktów 

dewastacji mienia Zamawiającego oraz powiadamianie Zamawiającego o tych zdarzeniach. 

2.14. Podejmowanie interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia porządku 

na terenie lub w obiektach Zamawiającego. 

2.15. Podejmowanie interwencji na uzasadnione żądanie upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

2.16. Zapobieganie niepożądanym zdarzeniom w chronionych obiektach i terenach, a w przypadku ich 

wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań w tym powiadomienie i współdziałanie  

z odpowiednimi służbami, jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Energetyczne, 

Wodociągowe, itp. w szczególności, gdy zdarzenie dotyczy: kradzieży, pożaru, awarii instalacji 

elektrycznej, telefonicznej, wodno-kanalizacyjnej, zakłócenia porządku itp. 

2.17. Bieżące prowadzenie książki czynności ochrony, prowadzenie dokumentacji dotyczącej służby, 

zaistniałych szczególnych zdarzeń, dokonywanych kontroli, zaleceń przełożonych, itp. 

2.18. Niezwłoczne informowanie osób upoważnionych ze strony Zamawiającego o wszelkich awariach, 

przestępstwach lub innego rodzaju zagrożeniach dla mienia i osób w obiektach Zamawiającego lub na 

terenie objętym dozorem. 

2.19. Niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie 

należącym do Zamawiającego i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów 

ścigania. 

2.20. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu w terminie 7 dni roboczych „Regulaminu 

organizacyjnego pracy pracowników ochrony” dla danych obiektów Zamawiającego, o których mowa 

w pkt. 1 lit. a-b. 

 

3. Szczegółowe zasady ochrony osób, obiektów i mienia w siedzibie Zamawiającego zlokalizowanej przy 

ul. Komunalnej 4: 

3.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki znajdujące się w obrębie 

ogrodzenia przy ul. Komunalnej 4 tj.: 

a) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – biurowy, 

b) budynek dwukondygnacyjny administracyjno – socjalny, 



c) budynek warsztatowy przyległy do budynku administracyjnego, 

d) budynki magazynowe, 

e) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

f) budynki garażowe, 

g) budynek OC, 

h) portiernia, 

i) park maszynowy, 

j) budynek kontenerowej stacji paliw, 

k) budynek myjni samochodowej, 

l) kontenery socjalne, 

m) plac manewrowy. 

3.2. Ochrona fizyczna osób, obiektów i mienia realizowana będzie przez 1 pracownika ochrony  

w formie stałej i bezpośredniej w dni robocze od poniedziałku do piątku w systemie całodobowym 

oraz w dni wolne od pracy tj.: soboty, niedziele oraz święta w systemie całodobowym. 
3.3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stawić w obiektach Zamawiającego min. 15 min. przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi. 

3.4. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia, 

niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego systemu alarmowego polegająca 

na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów z obiektów położonych we Włocławku przy  

ul. Komunalnej 4. W przypadku otrzymania sygnału o alarmie, Wykonawca winien zapewnić 

podjęcie niezwłocznej interwencji przez grupę interwencyjną z równoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. 

W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania oraz napadu, 

które będą transmitowane drogą radiową. 

Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, podjęcie 

interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili odebrania sygnału alarmowego, 

interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę 

w formularzu ofertowym (do 10 min./ do 15 min./ do 20 min.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności grupy interwencyjnej poprzez wezwanie 

grupy raz na kwartał bez ponoszenia skutków finansowych. 

 

3.5. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) obsługa portierni, przy czym zabrania się: wpuszczania osób nieuprawnionych na teren portierni 

oraz pozostawienia portierni otwartej bez nadzoru, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) obsługa centrali telefonicznej, przełączanie rozmów telefonicznych do właściwych działów, 

d) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

e) obsługa uchylnej bramki wejściowej,  

f) bieżące śledzenie tankowań służbowych pojazdów będących własnością Zamawiającego przez 

pracowników przedsiębiorstwa oraz informowanie Zamawiającego o wszelkich 

nieprawidłowościach, które wystąpią podczas tankowań, 

g) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością co 2 h w nocy oraz podczas przekazywania 

zmian – prowadzenie elektronicznej ewidencji obchodów w wyznaczonych przez Zamawiającego 

4 punktach kontrolnych, 

h) kontrola osób pobierających i zdających klucze do pomieszczeń biurowych, 

i) ochrona urządzeń łączności przed osobami nieuprawnionymi, 

j) ochrona sprzętu technicznego znajdującego się na terenie zakładu przed dostępem osób 

nieuprawnionych, 

k) kontrola interesantów wchodzących na teren biurowca do części administracyjno – biurowej, 

l) taktowne i profesjonalne traktowanie interesantów oraz udzielanie im niezbędnych informacji, 

m) ochrona zakładu przed wtargnięciem osób nieuprawnionych, 

n) zakaz wpuszczania na teren zakładu osób nieuprawnionych poza godzinami pracy zakładu, 



o) obsługa bramy wjazdowej przy budynku administracyjno – biurowym, kontrola wjazdu i wyjazdu 

samochodów uprawionych do wjazdu na teren zakładu, 

p) otwieranie bramy wjazdowej dla wyjeżdżających do pracy śmieciarek o godz. 5:00, wyjazdy we 

wcześniejszych godzinach możliwe tylko i wyłącznie za zgodą Kierownika Działu Technicznego 

lub Mistrza Działu Technicznego odnotowana w specjalnym dzienniku znajdującym się  

na portierni, 

q) otwieranie i zamykanie drugiej bramy wjazdowej do: Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Stowarzyszenia OLIGO,  

w godzinach: 

 w dni robocze od poniedziałku do piątku: otwarcie bramy o godz. 5:00, zamknięcie bramy  

o godz. 20:30, 

 w soboty: otwarcie bramy o godz. 8:30, zamknięcie bramy o godz. 14:30, 

 w niedziela i święta – brama zamknięta, 

 jednorazowa zmiana godzin otwierania i zamykania drugiej bramy wjazdowej możliwa tylko 

po otrzymaniu pisemnej dyspozycji uprawnionego pracownika przedsiębiorstwa.  

r) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku wystąpienia sygnału 

alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie pracowników obsługi centrali  

(dane kontaktowe pracowników obsługi centrali zostaną udostępnione Wykonawcy, któremu 

zostanie udzielone zamówienie), 

s) niezwłoczne reagowanie i telefoniczne informowanie Kierownika Biura Zarządu lub pracownika 

przedsiębiorstwa pełniącego dyżur w Dziale Technicznym, o awariach i innych zdarzeniach,  

które mogą negatywnie wpłynąć na mienie zakładu, 

t) otwieranie i zamykanie budynku, 

u) obsługa punktów oświetleniowych tj. zapalanie i wyłączanie punktów oświetleniowych na 

obiektach, 

v) zakaz opuszczania stanowiska pracy i samowolnego oddalania się z miejsca świadczenia usługi, 

w) czuwanie nad bezpieczeństwem pracowników zakładu i interesantów, 

x) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni, 

y) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu 

PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia, 

z) odśnieżanie wejścia głównego do siedziby firmy przed rozpoczęciem pracy zakładu, oraz 

posypywanie solą i piaskiem udostępnionym przez Zamawiającego, 

aa) sprzątanie nieczystości przy wejściu głównym do siedziby firmy. 

 

4. Szczegółowe zasady ochrony obiektów i mienia RZUOK w Machnaczu: 

4.1. Do obiektów objętych ochroną fizyczną zalicza się niżej wymienione budynki znajdujące się w obrębie 

ogrodzenia na terenie RZUOK w Machnaczu tj.: 

a) budynek sortowni, 

b) pomieszczenia sprężarkowni, 

c) hala magazynowa, 

d) budynek generatorów prądu, 

e) budynek wagowy z częścią socjalną, 

f) kontenery socjalne, 

g) park maszynowy, 

h) teren składowiska, 

i) tunele foliowe, 

j) kontener ssawy, 

k) kontenery punktu zbiorczego ujęcia biogazu, 

l) instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. 

4.2. Ochrona obiektów i mienia realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez  

2 pracowników ochrony w następujące dni i godziny: 

- dni robocze tj.: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. od 2100-600  

- dni wolne od pracy tj. sobota, niedziela oraz święta – ochrona całodobowa. 



4.3. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są stawić w obiektach Zamawiającego min. 15 min. przed 

rozpoczęciem świadczenia usługi. 

4.4. Dopuszcza się zmiany czasu rozpoczęcia i/lub zakończenia ochrony w przypadku zmiany w organizacji 

pracy RZUOK w Machnaczu gm. Brześć Kujawski. 

4.5. Ochrona elektroniczna realizowana będzie w systemie całodobowym we wszystkie dni tygodnia, 

niedziele oraz święta przy wykorzystaniu istniejącego lokalnego systemu alarmowego polegająca 

na stałej obserwacji i odbieraniu sygnałów z obiektów położonych na terenie RZUOK  

w Machnaczu gm. Brześć Kujawski.  
W przypadku otrzymania sygnału o alarmie Wykonawca winien zapewnić podjęcie niezwłocznej 

interwencji przez załogę patrolową z równoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 

 W ramach niniejszego monitoringu monitorowane będą sygnały alarmowe włamania oraz napadu, które 

będą transmitowane drogą radiową. 

 Zadaniem Wykonawcy będzie odebranie sygnału alarmowego z monitorowanego obiektu, podjęcie 

interwencji przez zmotoryzowane patrole interwencyjne. Od chwili odebrania sygnału alarmowego, 

interwencja w chronionym obiekcie winna być podjęta w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę  

w formularzu ofertowym (do 20 min./do 25 min./ do 30 min.) 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli działalności grupy interwencyjnej poprzez wezwanie grupy 

raz na kwartał bez ponoszenia skutków finansowych. 

 

4.6. Do zadań pracownika ochrony fizycznej będzie należało: 

a) ochrona zakładu przed dostępem osób nieuprawnionych, 

b) obsługa systemu alarmowego, 

c) bieżące śledzenie zapisów z kamer zlokalizowanych na terenie przedsiębiorstwa, 

d) dokonywanie obchodów terenu z częstotliwością co 2 h w nocy oraz podczas przekazywania zmian 

– prowadzenie elektronicznej ewidencji obchodów w wyznaczonych przez Zamawiającego  

8 punktach kontrolnych, 

e) podczas obchodów terenu kontrola w zakresie 

− czy na teren zakładu nie wtargnęły osoby nieupoważnione, 

− czy nie występuje zjawisko samozapłonu odpadów na składowisku oraz w obiektach hal 

magazynowych oraz przyjęcia odpadów, 

− podejmowanie akcji ratowniczej z wykorzystaniem sprzętu p. poż. w sytuacjach awaryjnych,  

w tym obsługi motopompy pożarniczej, 

f) zakaz wpuszczania na teren zakładu osób nieuprawnionych, 

g) rejestrowanie przywożonych odpadów do zakładu z wyłączeniem wprowadzania danych do 

programu, 

h) obsługa dwóch wag elektronicznych, 

i) obsługa bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawionych do wjazdu na 

teren zakładu, 

j) utrzymanie należytej czystości w pomieszczeniu portierni tj. pomieszczeniu wagowego oraz 

wejścia głównego, 

k) utrzymanie w należytej czystości wagi oraz likwidowanie śliskości na wadze w okresie zimy, 

l) otwieranie i zamykanie budynków, 

m) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej, kontrola wjazdu i wyjazdu samochodów uprawnionych 

do wjazdu na teren zakładu, 

n) kontrola zmagazynowanych odpadów na magazynie surowców oraz hali sortowni pod kątem 

samozagrzewania zmagazynowanych okresowo materiałów/surowców, 

o) obsługa punktów oświetleniowych tj. zapalanie i wyłączanie punktów oświetleniowych na 

obiektach, 

p) zakaz opuszczania stanowiska pracy i samodzielnego oddalania się z miejsca świadczenia usługi, 

q) obsługa systemu sygnalizacji pożarowej, 

r) obsługa wysokowydajnej motopompy w przypadku pożaru na terenie obiektu - postępowanie 

zgodnie z opracowaną instrukcją, 



s) obsługa pieca olejowego w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej - postępowanie 

zgodnie z instrukcją użytkowania pieca, 

t) wykonywanie codziennej kontroli systemu grzewczego oraz po uruchomieniu pieca olejowego  

w przypadku zatrzymania pracy jednostki kogeneracyjnej, kontrola ta obejmuje: 

− kontrolę pracy wszystkich pompek wraz z instalacją wodną znajdujących się w poszczególnych 

obiektach RZUOK tj. w budynku socjalnym oraz w tunelach foliowych, 

− kontrolę temperatury w tunelach foliowych, w przypadku bardzo niskich temperatur w okresie 

produkcji kwiatów 3 - 5°C, należy postępować zgodne ze wskazaniami Zamawiającego, 

− kontrolę ogrzewania instalacji przeciwpożarowej na hali sortowniczej, w okresach minusowych 

temperatur w odstępach co dwie godziny,  

− kontrolę temperatury w pomieszczeniu agregatu, w którym temperatura minimalna może 

wynosić +5°C, w przypadku spadku temperatury należy włączyć nagrzewnice znajdującą się  

w budynku agregatu,  

u) uruchomianie agregatu prądotwórczego małej mocy typu Bekum w sytuacji zaniku napięcia w sieci 

zasilającej – postępowanie zgodnie z instrukcją użytkowania agregatu, 

v) uruchomienie pompo ssawy w pomieszczeniu agregatów – wyłącznie na telefoniczne zgłoszenie 

przez Kierownika RZUOK, 

w) obsługa instalacji wykrywania pożaru na terenie RZUOK w Machnaczu – postępowanie zgodnie  

z opracowaną instrukcją, 

x) śledzenie sygnalizacji dźwiękowej centrali wentylacyjnej i w przypadku wystąpienia sygnału 

alarmowego, niezwłoczne telefoniczne, informowanie pracowników obsługi centrali  

(dane kontaktowe pracowników obsługi centrali zostaną udostępnione Wykonawcy, któremu 

zostanie udzielone zamówienie), 

y) niezwłoczne reagowanie i telefoniczne informowanie Kierownika RZUOK lub Mistrza 

Zmianowego RZUOK, o awariach i innych zdarzeniach problemowych zaistniałych w RZUOK, 

z) składanie przed końcem pracy, raportów z wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w trakcje 

prowadzonej służby na obiekcie RZUOK, Mistrzowi Zmianowemu RZUOK lub Brygadziście 

Składowiska, 

aa) odśnieżanie chodników w otoczeniu budynku socjalnego oraz części placu wzdłuż pasów 

prowadzących do hali obróbki odpadów oraz pomieszczeń biurowych, 

bb) realizowanie wszystkich zadań wynikających z Zarządzeń wydawanych przez Prezesa Zarządu 

PGK „Saniko” w zakresie ochrony i kontroli obiektów i mienia. 

 

5. Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego. 

Obsługa, konserwacja i naprawa urządzeń systemu alarmowego będzie polegała na: 

- usuwaniu błędnych komunikatów, 

- wpisywaniu nowych danych do systemu tj. nowe kody użytkowników, 

- kasowaniu starych kodów, 

- kontroli i ocenie stanu technicznego, 

- wymianie zużytych podstawowych elementów, 

- sprawdzaniu, smarowaniu i czyszczeniu, 

- montażu i demontażu urządzeń (elementów). 

Pod pojęciem naprawy rozumie się wykonywanie wszelkich innych niż ujęte w zakresie przeglądu 

konserwacyjnego czynności zapewniające prawidłową pracę systemu alarmowego zainstalowanego  

w obiektach Zamawiającego. 

Czas przyjazdu od chwili wezwania Wykonawcy do przyjazdu pracownika zabezpieczenia technicznego nie 

może przekroczyć czasu przybycia pracownika zabezpieczenia technicznego zadeklarowanego w formularzu 

ofertowym (tj. do 24h/ do 48 h/ do 72 h). 


