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Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 
Część II 

 
Ochrona i dozór mienia w Delegaturach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie 
 

Delegatura w  Kaliszu 
 

Zakres  zamówienia 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do patrolowania obiektu. W wypadku zaistnienia sytuacji 

wymagającej podjęcia działań grupy interwencyjnej, zobowiązuje się ją do podjęcia tychże działań. 

Ponadto Wykonawca będzie  monitorował  systemy alarmowe znajdujące się w budynku.  

 

1. Usługa polegać będzie na:  

1) patrolowaniu obiektu każdego dnia, co najmniej jeden raz w godzinach od 1800 do 700 

od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy.  

W czasie patrolu sprawdzeniu podlegać będzie: 

a. zabezpieczenie obiektu chronionego, 

b. wystąpienie dewastacji obiektów oraz terenu częściowo ogrodzonego płotem, 

2) monitorowaniu prawidłowego działania systemów alarmowych w godzinach od 1500 do 

700 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy, 

3) powiadamianie telefoniczne wskazanych pracowników delegatury o ewentualnych 

zdarzeniach, 

4) utrzymywaniu systemów elektronicznej ochrony w stanie poprawnego funkcjonowania 

oraz ich konserwacji. Jeżeli jakikolwiek element systemu będzie wymagał wymiany, 

Zamawiający pokryje koszty nowego elementu. Zamawiający nie ponosi żadnych 

innych kosztów związanych z naprawą i konserwacją systemu, w szczególności 

kosztów dojazdu, kosztów naprawy, kosztów przeglądów, itp., 

5) pełnym przeglądzie instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku  

z przekazaniem pisemnego protokołu. 

2. Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi dostarcza i montuje 

Wykonawca na własny koszt. System łączności musi być w pełni kompatybilny z systemami 

alarmowymi. Koszty ewentualnego dostosowania ponosi Wykonawca, 

3. Po otrzymaniu sygnału Wykonawca podejmuje interwencję w budynku delegatury nie później 

niż w ciągu 10 minut w celu: 

1) udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub fizycznego odparcia 

ataku, 
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2) zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia upoważnionego 

pracownika delegatury, 

3) zawiadomieniu Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz 

wskazanych osób spośród pracowników delegatury, 

4) zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem, 

5) udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym. 

4. Systemy alarmowe znajdujące się w budynku delegatury tworzą: 

1) centralka DSC,  

2) system antywłamaniowy – 13 czujników ruchu D&D Crow (podłączone do 

centralki DSC),  

3) system kontroli dostępu (3 punkty, w tym 2 klawiatury systemowe),   

4) wideofon przy wejściu głównym. 

5. Inne warunki świadczenia usługi: 

1) rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych, 

2) rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego  

w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy 

interwencyjnej w obiekcie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie wydruków 

z ewidencji, 

3) wykonawca zapewnia łączność między swoją siedzibą a budynkiem delegatury 

we własnym zakresie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia dwustronnej łączności pomiędzy dyspozytorem centrum 

monitorowania i pracownikami patrolu interwencyjnego chroniącymi obiekt 

delegatury, która w przypadku zastosowania np. łączności radiowej winna 

obejmować przynajmniej teren miasta Kalisza. Winna ona zapewnić sprawną 

łączność w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub w sytuacjach awaryjnych, np. 

okresowy brak zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej.  

W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność Zamawiający zapewni możliwość 

zainstalowania niezbędnych urządzeń, 

4) wyposażenie pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej  

w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z dyspozytorem 

stacji monitorowania alarmów, 

5) wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie  

w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy, 

6) przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynków, 

7) zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem  

przedmiotu zamówienia. 
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Delegatura WIOŚ w Kaliszu mieści się przy ul. Piwonickiej 19, 62-800 Kalisz. 

 
Delegatura w  Koninie 

 
Zakres  zamówienia 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do patrolowania obiektu. W wypadku zaistnienia sytuacji 

wymagającej podjęcia działań grupy interwencyjnej do podjęcia tychże działań. Ponadto 

Wykonawca będzie  monitorował  systemy alarmowe znajdujące się w budynku.  

 

1. Usługa polegać będzie na:  

1) patrolowaniu obiektu każdego dnia co najmniej jeden raz w godzinach od 1800 do 700 od 

poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy.  

W czasie patrolu sprawdzeniu podlegać będzie: 

a. zabezpieczenie obiektu chronionego (budynek A, B, C i garaże, stacja 

kontenerowa do pomiarów emisji), 

b. wystąpienie dewastacji obiektów oraz terenu ogrodzonego płotem. 

2) monitorowaniu prawidłowego działania systemów alarmowych w godzinach od 1500 do 

700 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy, 

3) powiadamianiu telefonicznym wskazanych pracowników delegatury o ewentualnych 

zdarzeniach, 

4) utrzymywaniu systemów elektronicznej ochrony w stanie poprawnego funkcjonowania 

oraz ich konserwacji. Jeżeli jakikolwiek element systemu będzie wymagał wymiany, 

Zamawiający pokryje koszty nowego elementu. Zamawiający nie ponosi żadnych 

innych kosztów związanych z naprawą i konserwacją systemu, w szczególności 

kosztów dojazdu, kosztów naprawy, kosztów przeglądów, itp., 

5) pełnym przeglądzie instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku  

z przekazaniem pisemnego protokołu. 

2. Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi dostarcza i montuje 

Wykonawca na własny koszt. System łączności musi być w pełni kompatybilny z systemami 

alarmowymi. Koszty ewentualnego dostosowania ponosi Wykonawca. 

3. Po otrzymaniu sygnału Wykonawca podejmuje interwencję w budynku delegatury nie 

później niż w ciągu 10 minut w celu: 

1) udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub fizycznego odparcia 

ataku, 

2) zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia upoważnionego 

pracownika delegatury, 
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3) zawiadomienia Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz 

wskazanych osób spośród pracowników delegatury, 

4) zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem, 

5) udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym. 

4. Systemy alarmowe znajdujące się w budynku delegatury: 

1) System antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu typu DSC Power 832:  

 Ilość linii – 30 (linia 30 to stacja kontenerowa do pomiarów emisji), 

 Liczba czujek – 66 szt. 

2) System przeciwpożarowy – system rozpoznania pożaru typu CSP – 35 A: 

 Pakiet linii dozorowanych PLD 2A – 4szt., 

 Pakiet linii sygnałowych PLS 1A – 1 szt., 

 Czujka optyczna dymu DOR-35 – 24 szt., 

 Gniazdo G-35 Ap – 24 szt., 

 Akumulator 6,5 Ah – 4 szt. 

5. Inne warunki świadczenia usługi: 

1) rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych, 

2) rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego  

w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy 

interwencyjnej w obiekcie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie wydruków  

z ewidencji, 

3) wykonawca zapewnia łączność między swoją siedzibą a budynkiem delegatury 

we własnym zakresie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

dwustronnej łączności pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania  

i pracownikami grupy interwencyjnej chroniącymi obiekt delegatury, która  

w przypadku zastosowania, np. łączności radiowej winna obejmować 

przynajmniej teren miasta Konina. Winna ona zapewnić sprawną łączność  

w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub w sytuacjach awaryjnych np. okresowy 

braku zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej. W przypadku, gdy 

zaistnieje taka konieczność, Zamawiający zapewni możliwość zainstalowania 

niezbędnych urządzeń, 

4) wyposażenie pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej  

w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z dyspozytorem 

stacji monitorowania alarmów, 

5) wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie  

w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy, 

6) przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynków, 
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7) zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem  

przedmiotu zamówienia. 

 

Delegatura WIOŚ w Koninie mieści się przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a, 62-510 Konin. 

 
Delegatura w  Lesznie 

 
Zakres  zamówienia 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do patrolowania obiektu. W wypadku zaistnienia sytuacji 

wymagającej podjęcia działań grupy interwencyjnej, zobowiązuje się ją do podjęcia tychże działań. 

Ponadto Wykonawca będzie  monitorował  systemy alarmowe znajdujące się w budynku.  

 
1. Usługa polegać będzie na:  

1) patrolowaniu obiektu każdego dnia, co najmniej jeden raz w godzinach od 1800 do 700 

od poniedziałku do piątku oraz przez cała dobę w dni wolne od pracy.  

W czasie patrolu sprawdzeniu podlegać będzie: 

a. zabezpieczenie obiektu chronionego, 

b. wystąpienie dewastacji obiektu oraz terenu ogrodzonego płotem. 

2) monitorowaniu prawidłowego działania systemów alarmowych w godzinach od 1500 do 

700 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy, 

3) powiadamianiu telefonicznym wskazanych pracowników delegatury o ewentualnych 

zdarzeniach, 

4) utrzymywaniu systemów elektronicznej ochrony w stanie poprawnego funkcjonowania 

oraz ich konserwacji. Jeżeli jakiś element systemu będzie wymagał wymiany, 

Zamawiający pokryje koszty nowego elementu. Zamawiający nie ponosi żadnych 

innych kosztów związanych z naprawą i konserwacją systemu, w szczególności 

kosztów dojazdu, kosztów naprawy, kosztów przeglądów, itp., 

5) pełnym przeglądzie instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku  

z przekazaniem pisemnego protokołu. 

2. Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi dostarcza i montuje 

Wykonawca na własny koszt. System łączności musi być w pełni kompatybilny z systemami 

alarmowymi. Koszty ewentualnego dostosowania ponosi Wykonawca. 

3. Po otrzymaniu sygnału Wykonawca podejmuje interwencję w budynku delegatury nie później 

niż w ciągu 10 minut w celu: 

1) udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub fizycznego odparcia 

ataku, 

2) zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia upoważnionego 

pracownika delegatury, 
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3) zawiadomieniu Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz 

wskazanych osób spośród pracowników delegatury, 

4) zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem, 

5) udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym. 

4. Systemy alarmowe znajdujące się w budynkach delegatury: 

1) system antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu wraz z czujnikiem 

sygnalizacji gazu  typu JA-63 Profi Jablotron, 

2) system sygnalizacji włamania Versa 15, czujki ruchu Bingo, 

3) system antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu typu CA6V2 Satel, 

4) system sygnalizacji włamania typ CA6V2 Satel. 

5. Inne warunki świadczenia usługi: 

1) rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych, 

2) rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego  

w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy 

interwencyjnej w obiekcie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie wydruków 

z ewidencji, 

3) wykonawca zapewnia łączność między swoją siedzibą a budynkiem delegatury 

we własnym zakresie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do 

zapewnienia dwustronnej łączności pomiędzy dyspozytorem centrum 

monitorowania i pracownikami grupy interwencyjnej chroniącymi obiekt 

delegatury, która w przypadku zastosowania, np. łączności radiowej winna 

obejmować przynajmniej teren miasta Leszna. Winna ona zapewnić sprawną 

łączność w sytuacji wystąpienia zagrożenia lub w sytuacjach awaryjnych,  

np. okresowy braku zasilania czy przeciążenie sieci telefonii komórkowej.  

W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, Zamawiający zapewni 

możliwość zainstalowania niezbędnych urządzeń, 

4) wyposażenie pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej  

w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z dyspozytorem 

stacji monitorowania alarmów, 

5) wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie  

w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy, 

6) przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynków, 

7) zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem  

przedmiotu zamówienia. 

 

Delegatura w Lesznie mieści się przy ul. 17 Stycznia 4, 64-100 Leszno. 
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Delegatura w  Pile 
 

Zakres  zamówienia 

 
Wykonawca zobowiązany będzie do patrolowania obiektu. W wypadku zaistnienia sytuacji 

wymagającej podjęcia działań grupy interwencyjnej, zobowiązuje się ją do podjęcia tychże działań. 

Ponadto Wykonawca będzie  monitorował  systemy alarmowe znajdujące się w budynku.  

 

1. Usługa polegać będzie na:  

1) patrolowaniu obiektu każdego dnia, co najmniej jeden raz  w godzinach od 1800 do 700 

od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy.  

W czasie patrolu sprawdzeniu podlegać będzie: 

a. zabezpieczenie obiektu chronionego; 

b. wystąpienie dewastacji obiektu oraz terenu ogrodzonego płotem; 

2) monitorowaniu prawidłowego działania systemów alarmowych w godzinach od 1500 do 

700 od poniedziałku do piątku oraz przez całą dobę w dni wolne od pracy, 

3) powiadamianiu telefonicznym wskazanych pracowników delegatury o ewentualnych 

zdarzeniach, 

4) utrzymywaniu systemów elektronicznej ochrony w stanie poprawnego funkcjonowania 

oraz ich konserwacji. Jeżeli jakikolwiek element systemu będzie wymagał wymiany, 

Zamawiający pokryje koszty nowego elementu. Zamawiający nie ponosi żadnych 

innych kosztów związanych z naprawą i konserwacją systemu, w szczególności 

kosztów dojazdu, kosztów naprawy, kosztów przeglądów, itp., 

5) pełnym przeglądzie instalacji i urządzeń systemów alarmowych – raz w roku  

z przekazaniem pisemnego protokołu, 

6) monitorowaniu podglądu obrazu z kamer telewizji dozorowanej. 

2. Urządzenia zapewniające łączność między systemami alarmowymi dostarcza i montuje 

Wykonawca na własny koszt. System łączności musi być w pełni kompatybilny z systemami 

alarmowymi. Koszty ewentualnego dostosowania ponosi Wykonawca. 

3. Po otrzymaniu sygnału, Wykonawca podejmuje interwencję w budynku delegatury nie później 

niż w ciągu max 10 minut w celu: 

1) udaremnienia włamania, napadu, kradzieży, dewastacji lub fizycznego odparcia 

ataku, 

2) zabezpieczenia obiektu chronionego do czasu przybycia upoważnionego 

pracownika delegatury, 

3) zawiadomienia Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz 

wskazanych osób spośród pracowników delegatury, 

4) zabezpieczenia wszelkich śladów działań niezgodnych z prawem, 
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5) udzielenia pomocy przedmedycznej ewentualnym poszkodowanym. 

4. Systemy alarmowe znajdujące się w budynku delegatury: 

1) system antywłamaniowy, system rozpoznania ruchu – Integra, 

2) system dostępu (ekspander czytników kart zbliżeniowych) i videofonu. 

5. Inne warunki świadczenia usługi: 

1) rejestracja sygnałów z monitorowanych systemów alarmowych, 

2) rejestrowanie czasu przybycia grupy interwencyjnej do obiektu chronionego  

w postaci ewidencji elektronicznej zgłoszeń alarmów i pobytu ekipy 

interwencyjnej w obiekcie. Na żądanie Zamawiającego dostarczenie wydruków  

z ewidencji, 

3) wykonawca zapewnia łączność między swoją siedzibą a budynkiem delegatury 

we własnym zakresie. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 

dwustronnej łączności pomiędzy dyspozytorem centrum monitorowania  

i pracownikami grupy interwencyjnej  chroniącymi obiekt delegatury, która  

w przypadku zastosowania np. łączności radiowej winna obejmować przynajmniej 

teren miasta Piły. Winna ona zapewnić sprawną łączność w sytuacji wystąpienia 

zagrożenia lub w sytuacjach awaryjnych np. okresowy brak zasilania czy 

przeciążenie sieci telefonii komórkowej. W przypadku, gdy zaistnieje taka 

konieczność, Zamawiający zapewni możliwość zainstalowania niezbędnych 

urządzeń, 

4) wyposażenie pracowników Wykonawcy w środki łączności bezprzewodowej  

w postaci telefonów GSM, które gwarantują stałą komunikację z dyspozytorem 

stacji monitorowania alarmów, 

5) wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie  

w przypadku niedołożenia należytej staranności przy wykonywaniu umowy, 

6) przekazywanie informacji i uwag związanych z ochroną budynku, 

7) zachowanie poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem  

przedmiotu zamówienia. 

 

Delegatura WIOŚ w Pile mieści się przy ul. Motylewskiej 5a, 64-920 Piła. 

 

 


