
Nt zam6wienia: 3/us/2020 formularz opis przedmiotu zamowienia

stacja operatorska (komputer)

konsola do sterowania kamerami obrotowymi

Zakres czynnosci w odniesieniu do systcmow CCTV:

a) kompleksowa konserwacja systemow - 1 raz na 6 m-cy, w tym:

kontxola prawidiowej pracy systemu CCTV,

przeprowadzenie testow pracy serwerow i sied Ethernet,

kontrola instalacji przesylu wizji,

kontrola instalacji zasilania kamer,

czyszczenie wizjerow w obudowach kamer zewn^trznych i wewn^trznych;

b) zmiana parametrow ustawien systemu wedtug zapotrzebowania uzytkownika (ustawienie pola
obserwacji kamer, przet^czanie i wyl^czanie kamer z systemu);

c) naprawa uszkodzen systemu oraz poszczegolnych urz^dzen powstalych na skutek awarii lub

z przyczyn zewn^trznych.

Wykonawca zobowi^zuje si? do zachowania nast?puj^cego czasu naprawy systemow CCTV: w ci^u 72
godzin licz^c od chwili otrzymania zgloszenia przekazanego telefonicznie pod numer Wykonawcy, a nast?pnie

potwierdzonego za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy, bs^dz licz^c od chwili
powzi?cia przez Wykonawc? wiadomosci o awarii lub innej nieprawidlowosci w funkcjonowaniu CCTV.

W sytuacji, gdyby Wykonawca przewidywat, iz czas trwania naprawy przekroczy 72 godziny obowi^zany jest

niezwtocznie poinformowac o niniejszym Zamawiaj^cego, za posrednictwem poczty elektronicznej z podaniem

przyczyny wydluzenia terminu oraz okresleniem faktycznego terminu zakonczenia naprawy. W takiej sytuacji

Wykonawca obowi^zany jest niezwlocznie dostarczyc Zamawiaj^cemu na swoj koszt, do czasu zakonczenia

naprawy urz^dzenie zast?pcze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych od urz^dzenia

naprawianego.

Opisana powyzej procedura naprawy systemow CCTV nie obejmuje serwerow VDG/Sense — ten zakres lezy

po stronie Zamawiaj^cego.

Na koszty zwi^zane z zakupem i dostaw^ materiaiow eksploatacyjnych (np. akumulatory, baterie), a takze cz?sd

zamiennych niezb?dnych do wykonania czynnosd naprawy/konserwacji SSWiN i CCTV (pkt 9 i pkt 10 ), jezeli

wyst^i^ takie potrzeby w trakcie realizacji umowy, Zamawiaj^cy przeznacza maksymalnie 10 000,00 zlotych
brutto, ktore Wykonawca dolicza do ceny oferty. Niniejsze nie obejmuje serwerow VDG/Sense - ten zakres

lezy po stronie Zamawiaj^cego.

Uzycie materiaiow eksploatacyjnych oraz cz?sci zamiennych, Wykonawca zobowi^zuje si? uprzednio

kazdorazowo uzgodnic z Zamawiaj^cym za posrednictwem poczty elektronicznej. Koszty materiaiow
eksploatacyjnych oraz cz?sd zamiennych rozliczane b?d^po uzyskaniu akceptacji Zamawiaj^cego.

11. Wykonawca zapewnia:

1) wykonywanie ochrony przez pracownikow spelniaj^cych wszystkie wymogi postawione przez

Zamawiaj^cego, a opisane we wzorze umowy,

2) wykonywanie ochrony zgodnie z zakresem opisanym w niniejszym formularzu oraz wzorze umowy;

3) staly dozor sygnalow przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach

i systemach alarmowych w wyznaczonych obiektach;
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