ZAŁĄCZNIK NR 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
TYTUŁ ZADANIA :
„Świadczenie usług ochrony mienia Muzeum Zamek w Oświęcimiu
( w organizacji )”.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej mienia należącego do Zamawiającego.
Mieniem Zamawiającego jest wzgórze zamkowe w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej 1, na
którym znajduję się budynek zamku wraz z wyposażeniem, wieża, krzewy oraz oświetlenie.
Usługa ochrony mienia obejmuje:
1. Zabezpieczenie obiektu przed przedostaniem się na jego teren osób nieuprawnionych.
2.Kontrole ruchu osobowego przez pracowników ochrony fizycznej mające na celu
niedopuszczenie do wtargnięcia na teren chronionego obiektu osób, których wejście byłoby
z punktu widzenia celów ochrony niepożądane oraz niedopuszczenie do wyjścia z chronionego
obiektu osób, wobec których istnieje podejrzenie dokonania czynu zabronionego.
3. Ochrona mienia zakładu przed kradzieżą i rabunkiem oraz ujawnianie faktów dewastacji.
4. Ochrona i zabezpieczenie obiektu przed działaniem na jego terenie osób zakłócających porządek
publiczny.
5. Wykonywanie działań zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom oraz przeciwdziałanie
szkodom wynikającym z takich zdarzeń.
6. Przeciwdziałanie zdarzeniom i czynom naruszającym ustalony porządek na terenie obiektu.
7. Bezzwłoczne informowanie Kierownictwa Muzeum o przestępstwach i wykroczeniach
popełnianych na terenie chronionym.
8. Obsługę elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej (p.poż i napadu ) poprzez
wykonywanie stałego dozoru sygnałów alarmowych, wizyjnych i akustycznych i podejmowanie
reakcji, stosownie do tego rodzaju sygnałów,
9. Pracę grupy interwencyjnej wzywanej na obiekt przez pracownika ochrony (czas dojazdu – 15
minut).
10. Strzeżenie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem.
11. Obchody terenu chronionego, co najmniej 2 razy na dobę w trakcie pełnienia służby.
12. Udaremnianie prób dokonania kradzieży lub dewastacji mienia chronionego.
13. Interwencję w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej zniszczeniem, kradzieżą lub
innym naruszeniem substancji chronionego mienia.
14. Monitoring z kamer zainstalowanych w chronionym obiekcie.
15. Nadzór i niezwłoczne zgłaszanie Zamawiającemu o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć
na substancję chronionego mienia, w szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku itp. oraz o
zagrożeniu ich powstania.
16. W przypadku kradzieży, dewastacji lub jakiegokolwiek uszczerbku na mieniu Zamawiającego
popełnionych w wyniku niedopilnowania obiektów przez Wykonawcę lub spowodowanych
działaniem osób wykonujących umowę na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnego
z Wykonawcą, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania od Wykonawcy.
17. Świadczenie usług w ramach przedmiotowego zamówienia odbywać się będzie 24 godziny na
dobę od 16.02. 2010 r. godz. 0:00 do 31.12.2010 r. godz. 24:00
Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia:
1. Wykonywanie usługi ochrony mienia przez 1 pracownika ochrony na jednej zmianie.
2. Powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony posiadających licencję I stopnia,

(z podaniem numeru licencji; załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ) oraz odpowiedni do realizacji
zadania stan zdrowia i wiek.
3. Posiadanie 2 osób z licencją II stopnia nadzorujących pracowników ochrony wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (z podaniem numeru licencji),
(załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ);
4. Wykonawca musi posiadać zespół szybkiego reagowania ( grupę interwencyjną);- czas dojazdu
grupy – 15 min.
4. Wymienienie pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach.
5. Posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności.
6. Posiadanie jednolitego stroju i identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących
zadanie ochrony mienia.
8. Wszelkie zmiany w obsadzie należy uzgadniać z przedstawicielem Zamawiającego nie później
niż na 7 dni przed dokonaniem zmian.
9. Wykonawca przedstawia Zamawiającemu miesięczny pisemny raport z przebiegu służby
przekazywany w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.
10. Wykonawca we własnym zakresie zapewni łączność z grupą szybkiego reagowania, Policją,
Strażą Miejską oraz Zamawiającym. W przypadku gdy Wykonawca zamierza skorzystać z usług
grupy szybkiego reagowania innej firmy, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym winien
przedłożyć stosowną umowę z firmą, której powierzył wykonanie tego zadania.
11.Zamawiający zapewni pracownikom ochrony dostęp do pomieszczenia portierni oraz możliwość
korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia.
12.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której wpisywane będą
istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony oraz prowadzenia książki wydawanych
kluczy.

