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spećlk.c]i slohych WarunkóW żamóWen]a
postępowańU
W
o Udzeene żamóWj€na pubL]czn€qo prowadzónym W lrybie przelargu
nleograncżonego na:
iżabeżpiecżenieobiektóW ośrodka spońu i Rekreacji
'ochron.
m,st, Wa,sżawy w Dżielni6y ochota w oklesie 01,01,2015 r, do 31.12,2015 r"'
zgodn e zArt,33 ust,2 lstawy Prawo żamóWień pub icznych. żamawający pżekażU]€ treść
zaprłań wraż ż Wy]aśn eniam :
zapylani€ Wykonawcy dotyczące

ĄL?!E
] łosimy o doprecyzowane co zamawający rożUme poplzez żpls Wykonawca
zobowążU]e się do za]ńslalowania syśteńu łąoznościbezpuewodowe]
w swoiń centrufr Dyspóży1órsk]ń Umożlwiająceqo konlakt z Złoqami

nteNency]nym, dostosowanego do isln e]ącelo syśtemu zabezp]eeeń i telewjż]i
prżeńyśłowe]oGz Wykonania czynnośc W zakr€se ochrony liżyczne] obektóW
Wymi6nonych W pkt 1 3 i 1 5 nadżorowani. użądżeń ccTV (syśteńu monitorngu
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a.

9

ńa

prorvadzić dozól na od eołość
Dyspozylorck e Wykonawcy
Wsżystk clr sys(emów zab€żp 6cż6niE technicznelo łącżne ż ccTV?
cży praóownicy lealżu]ący ochlońe.a obeklach muszą być pracown kam
kwal f kowańyńi?
Ktoodpowl.da ża konsefuacje ńap€wę syśtemóW żabezpieczenia t€chniczne9o?
co zafrawiający lozum e pżeż,okesowe żabeżpiecżenie ińpreż okó icżńóścóWych
oraż zawodów §por@Wych ?
cży zabezpieczenie imprez iżawodóW będąWykonyva ipramwn cy peln acy
aklu.ln ć ochronę na óbiekcie?
Jak będzić rózićżńa ewentualnie dodatkowa ochrona?
lbWnakcetNana umowybędżie mprez oko icznościóWych 2aWódóW

2. azy cenk!ń

cży żamawiający udostępnibezpłatn e poń eszczenia d a pmcownikówochrony
Wraz z dostępem do mód óW oraż pomi€sżdeń socja nych?

wviaśnienia:
Ad1. Zafrawający przewiduje zainslaowanie prżez pólenć]an€go WńónaWĘ system!
łącznościbezpżewodowej np. leefon komó owy ub radolina itp dó bezpośredńiej
łącżńościpracownjkaochrony p8'niąc€go dlur ż c€nvuf dyspozylorck m Wykonawcy.
Ad2 Ne Dozór śysteńóW żabeżpie*ena techncżn69o, łączni€ ż ccTV będzie sę
ódbylvał Wyłącżn]eW sledżibaćh żamawiającego
Ad,3. zgodnie zaplsem w puńkcie 1,2, żałączńika nl l dó slwż, &mawi.jący Wymaga aby
,osoby nadżorujące pla.ę pracown]kóW ochrony ólaż osoby Uprawnónó do l€preżentaćj
ułonawcy żob] gowane b}ły do pos adania icenć]ip€@Wn ka ochlony,
konsefuacja sysieńóW zabeżpecżenia lechn]czneoo naeżą do

Ad 4 sees

Ad. 5,, 6,, 7, 3, zańaw ający pęewidlie orqanżowanie na swoich obieklach impreż
okol]cznościowyćh lżawodóW spońowych, W ćh trakcie zakres żadań pla.own kóW ochlóny
nie zmen a s ę Wstosunku do ap slneqo UeściW s Wz
Ad 9, zamawający 4pewn pEcownkom ochrony beżpłahydostęp do pomeszczeń
socja]nych oraż ńedióW

