„Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul.
Gdańskiej 13”
Nr sprawy ZP/1/2018

Załącznik nr 1 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

1.

2.
3.

Oznaczenia kodów CPV - Wspólnego Słownika Zamówień (kod i opis):
79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie.
Kategorie usług: 23
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13.
I.

1.

Wymogi ogólne:

Przedmiotem
zamówienia
jest
całodobowa
w placówkach muzeum znajdujących się w Łodzi przy ulicach:

ochrona

obiektów


Gdańskiej 13,

Zgierskiej 147,
W obiektach Ochrona odbywa się:
W systemie posterunków stałych całodobowo jednoosobowych – w godz. 7:00 - 7:00,

Alei Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12,
W obiekcie ochrona odbywa się:

w systemie posterunków stałych całodobowo – w godz. 7:00 - 19:00,

posterunek obchodowy - w godz. 19:00 - 07:00.

(od godziny 19;00 – do 7;00
dwuosobowy)
2.

3.

4.

5.

Ochrona będzie realizowana przez pracowników nieuzbrojonych, jednolicie
umundurowanych, w stanie psychicznym i fizycznym nie budzącym zastrzeżeń.
Pracownik ochrony jest zobowiązany do uprzejmości i kulturalnego odnoszenia się do
interesantów i zwiedzających.
Pracownicy ochrony będą wyposażeni w środki łączności (niezależne od urządzeń
zamawiającego) oraz przyciski napadowe zapewniające wsparcie grupy interwencyjnej
zdolnej dotrzeć do miejsca wezwania w ciągu 10 minut od momentu wysłania
zgłoszenia. Każdy obiekt wyposażony ma być w jeden przycisk napadowy stacjonarny
w każdym obiekcie i jeden przycisk napadowy mobilny.
Podczas majowej imprezy „Noc Muzeów”, (termin imprezy zostanie podany Wykonawcy
na dwa tygodnie przed imprezą) od godz. 18:00 do 02:00 Wykonawca zapewni działanie
niezależnej grupy interwencyjnej, poruszającej się w podanych godzinach pomiędzy
trzema oddziałami muzeum oraz niezależnego z nią kontaktu jako grupy wydzielonej
tylko dla potrzeb Zamawiającego na okres trwania imprezy, to należy uwzględnić w
kosztach oferty.
Wykonawca na żądanie zamawiającego wykona usługę w zakresie:

Wykonawca winien dysponować centrum powiadamiania alarmowego z nadajników
radiowych aby nasz obiekt mógł zostać podłączony do systemu monitorowania
elektronicznego. Obiekt to „Kuźnia Romów „ adres Łódź Wojska Polskiego 84. Wiąże się to
z zamontowaniem nadajnika radiowego. Grupa reaguje na alarm wywołany
nieautoryzowanym wtargnięciem . Dopuszcz się wywołanie błędnego alarmu raz w miesiącu
za który zamawiający nie będzie ponosił opłat. Usługa może być realizowana przez
podwykonawcę.
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7. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli sposobu wykonywania ochrony co najmniej raz
w tygodniu.
6. Kontrole, o których mowa w punkcie 6 oraz w zależności od potrzeb, w trakcie imprezy
„Noc Muzeów” będą wykonywane przez osoby wymienione w punkcie 5.1.2 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
7. Ochrona będzie realizowana zgodnie z :
 Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz.
1099, ze zm.),

Instrukcjami ochrony obiektów,

wymogami zawartymi w procedurach zagrożenia kryzysowego,

instrukcjami PPOŻ, wskazanymi w rozdziale I pkt. 9.
8. Wybrany Wykonawca zostanie zapoznany z poniższymi instrukcjami po zawarciu
umowy:




Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łódź,
ul. Gdańska 13.
Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łódź,
ul. Zgierska 147.
Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego Muzeum Tradycji Niepodległościowych Łódź,
Aleja Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12.

Powyższe instrukcje są do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
9. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego wykonywania wymienionych
w punkcie 9 Instrukcji
II.
1.

Zakres obowiązków pracownika ochrony

Pracownicy ochrony w zakresie swoich obowiązków podlegają kierownikowi Działu
Administracyjno – Gospodarczego.
Głównym zadaniem pracowników ochrony jest:

1. Strzeżenie obiektu celem zabezpieczenia go przed włamaniem oraz kradzieżą,
uszkodzeniem i zniszczeniem mienia dozorowanego.
2. Obsługa i nadzór nad systemami alarmowymi oraz reagowanie na sygnały z nich płynące
zgodnie z instrukcjami.
3. Dokonywanie kontroli zamknięcia budynków i pomieszczeń po godzinach pracy ich
użytkowników oraz wygaszenie oświetlenia.
4. Odbieranie i przechowywanie w czasie nieobecności pracowników administracji muzeum
przesyłek bez kosztowych, ofert przetargowych i listów w sposób zapewniający ich
nienaruszalność .
5. Obsługa centrali telefonicznej.
6. Wykonywanie obchodów po wyznaczonych trasach przy wykorzystaniu systemu kontroli
obchodów.( Dotyczy Stacji Radegast)
7. Nadzór nad ruchem kołowym w chronionym obiekcie.
8. Przyjmowanie, wydawanie i ewidencja kluczy.
9. Prowadzenie dokumentacji ochrony określonych w instrukcjach obiektów wskazanych
w rozdziale I pkt. 8.
10. Prowadzenie czynności w zakresie sposobu i jakości wykonywanych zadań ochrony
w poszczególnych obiektach zgodnie z opracowaną Instrukcją Ochrony Obiektu Muzeum
Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.
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