Załącznik Nr 1a
Do SIWZ
Wykonywanie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
nad Notecią. Oddział Muzeum Okręgowego w Pile.

Szczegółowy zakres wykonywania przedmiotu zamówienia
ZAKRES OBOWIĄZKÓW
PRACOWNIKÓW OCHRONY WYKONAWCY
Pracownicy ochrony podczas pełnienia służby w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad
Notecią podlegają kierownictwu Zamawiającego oraz zatrudniającego ich Wykonawcy.
Do zadań pracowników ochrony należy m.in.:
1. zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów
Zamawiającego,
2. ochrona mienia i dokumentów należących do Zamawiającego w obiektach
Zamawiającego przed kradzieżą z włamaniem, powodujących jego utratę lub zniszczenie,
a także zabezpieczenie go przed próbami dewastacji, uszkodzenia, zagrożeniem
wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą,
3. nadzór nad zamontowanymi w obiekcie urządzeniami systemów monitorowania
obiektu,
4. załączanie i wyłączanie systemów alarmowych, kontrolowanie ich sprawności, zgłaszanie
ewentualnych usterek i podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie,
5. nadzorowanie systemów monitorowania obiektu oraz podejmowanie działań
związanych z ich zadziałaniem, zmierzających do wykrycia i ujęcia sprawców zagrożenia
oraz do minimalizacji ewentualnych szkód.
6. ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób
nieuprawnionych,
7. zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie obiektów Zamawiającego
oraz powiadomienie o powyższym fakcie kierownictwa Zamawiającego i Policji,
8. podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na
terenie chronionych obiektów,
9. ochrona w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na
terenie chronionych obiektów, tj. m.in. w czasie:
1) pożaru i innych zdarzeń losowych na terenie chronionych obiektów,
2) kradzieży z włamaniem, wybuchu lub zagrożenia wybuchem w obiekcie chronionym,
3) terroryzmu,
4) rabunku w obiektach chronionych;
10. zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi i dokumentacji służbowej,
11. powiadamianie odpowiednich służb i straży pożarnej o zagrożeniach,
12. ujawnianie faktów dewastacji mienia,
13. dokonywanie obchodu obiektów chronionych oraz terenu co najmniej raz na 2 godziny,
14. niedopuszczanie do wnoszenia na teren ochranianych obiektów materiałów
niebezpiecznych,

15. udostępnianie pomieszczeń znajdujących się w chronionych obiektach w dni wolne od
pracy na podstawie zgłoszenia kierownictwa Zamawiającego,
16. otwieranie i zamykanie bram oraz urządzeń zabezpieczających wjazd na teren chroniony
Zamawiającego,
17. wpuszczanie na dziedziniec Zamawiającego osób i pojazdów zgodnie z wykazem
przekazanym przez Zamawiającego,
18. zabezpieczanie drożności wjazdu na teren obiektów chronionych,
19. obsługa istniejących w budynkach systemów alarmowych napadu, włamania i
monitoringu,
20. powiadamianie wskazanego pracownika
oraz właściwych służb w przypadku
stwierdzenia w chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie
podstawowych działań zabezpieczających,
21. powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie
chronionego obiektu Zamawiającego oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do
czasu przybycia Policji,
22. prowadzenie dokumentacji służbowej wymaganej przez kierownictwo Zamawiającego,
23. przestrzeganie zarządzeń wydanych przez kierownictwo Zamawiającego oraz
wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z ochroną,
24. wezwanie grupy interwencyjnej w przypadkach zagrożenia obiektów oraz osób
przebywających na terenie Zamawiającego,
25. w przypadku ewakuacji, wyznaczenie zadań pracownikom zmiany i nadzorowanie
prawidłowej jej realizacji oraz czuwanie nad jej sprawnym przebiegiem,
26. znajomość przepisów p.poż, zarządzeń instrukcji itp., obowiązujących na chronionym
terenie i obiekcie,
27. godne reprezentowanie powagi chronionej instytucji oraz obiektów poprzez dbanie o
swój wygląd zewnętrzny i odpowiednie zachowanie,
28. przyjmowanie i zdawanie służby, w sposób właściwy, które winno polegać na przejęciu
posterunków wraz z wyposażeniem, sprawdzeniu sprawności systemów monitorowania
obiektu, dokonaniu obchodu i odnotowaniu w Dzienniku Zmiany wszystkich uwag,
dotyczących obiektu i stanu zabezpieczeń,
29. wykonywanie wszystkich innych poleceń swoich przełożonych oraz kierownictwa MKL w
Osieku n/Notecią;
Dodatkowo pracownicy ochrony powinni:
30. znać topografię chronionych obiektów - rozkład pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,
31. znać rozmieszczenie oraz posiadać umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu,
instalacji p.poż., zaworów wodnych i gazowych,
32. zapalać i gasić światła nocne zewnętrzne i wewnątrz obiektów;
Pracownicy ochrony, zatrudnieni w ww. obiektach winni być umundurowani oraz
posiadać:
1) legitymację potwierdzającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
2) identyfikator umieszczony w widocznym miejscu posiadający zdjęcie oraz zawierający
imię i nazwisko pracownika ochrony wraz z nazwą firmy zatrudniającej;

