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Załącznik nr 9 do SIWZ oraz 

Załącznik nr 2 do Umowy 

  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza kwotę 

określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

realizowanym  w  trybie przetargu nieograniczonego na zdanie pn. „Ochrona osób i mienia na terenie 

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” - Znak sprawy : DzAI 281/04/2019. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, 

mienia ruchomego) w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przez koncesjonowanego Wykonawcę w 

oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( tj. Dz.U. 2018r. poz. 

2142 z późn. zm.) oraz postanowienia Rozporządzenia Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego z dnia 

2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 

niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1240)  polegająca na: 

1) świadczeniu w sposób ciągły na terenie skansenu  usług ochrony  osób i mienia  w systemie 

całodobowym we wszystkie dni tygodnia przez  Pracowników ochrony wskazanych w załączeniu do 

Oferty Wykonawcy (Załącznik Nr 5 do Umowy), zapewnienie Pracownikom ochrony wsparcia Grupy 

interwencyjnej; 

2) całodobową obsługę urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych zlokalizowanych w budynku 

ochrony „B” z obowiązkiem natychmiastowego reagowania na zaobserwowane zaistniałe przypadki 

3) prowadzeniu stałego monitoringu  systemu alarmowego obiektów i mienia  należących do Muzeum  

(Skansen, Ratusz, oddział  Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu) polegającego na odbiorze sygnałów 

generowanych w obiektach Muzeum i przesyłanych do centrali monitoringu Wykonawcy oraz w razie 

potrzeby  reakcja Grupy interwencyjnej; 

4) konwojowaniu wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,5 jednostki obliczeniowej z udziałem 

pracownika Muzeum. 

2.  Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie. 

3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in. : 

1)   całodobową, we wszystkie dni tygodnia, bezpośrednią ochronę fizyczną   i interwencyjną osób i 

mienia na terenie skansenu  w Sierpcu ul. Narutowicza 64 w formie posterunków stałych i patroli 

(obchodów), pełnienie usługi portierskiej w budynku ochrony na terenie skansenu (teren o 

powierzchni ok. 54 ha,  na którym znajduje się m.in. ok. 80 obiektów zabytkowej architektury, 

obiekty Centrum kulturalno-rekreacyjnego oraz obiekty kompleksu muzealno-wystawienniczego) . 

Ochrona pełniona będzie w następującym systemie1: 

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października:  

• I zmiana w godzinach 7.00 – 19.00: 

- Posterunek nr 1 - budynek ochrony „B” – jeden pracownik ochrony 

- Posterunek nr 2 -  budynek „I” – jeden pracownik ochrony 

- Posterunek nr 3 –młyn wodny  – jeden pracownik ochrony 

• II zmiana w godzinach 19.00-7.00: 

- Patrol nr 1 - jeden pracownik ochrony 

- Patrol nr 2  - jeden pracownik ochrony 

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca: 

 
1 w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić zmiany w systemie ochrony w zakresie rozkładu 

godzin pracy pracowników ochrony, zmiany posterunków coraz patroli dostosowując je do bieżących potrzeb 

Zamawiającego 
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• I zmiana w godzinach 7.00 – 19.00: 

- Posterunek nr 1 budynek ochrony „B” – jeden pracownik ochrony 

- Posterunek nr 2 -  budynek „I” – jeden pracownik ochrony 

- Patrol nr 1 - jeden pracownik ochrony 

• II zmiana w godzinach 19.00-7.00: 

- Patrol nr 1 - jeden pracownik ochrony 

- Patrol nr 2  - jeden pracownik ochrony 

2) całodobową obsługę urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych zlokalizowanych w budynku 

ochrony B  z obowiązkiem natychmiastowego reagowania na zaobserwowane zaistniałe przypadki: 

System Sygnalizacji Pożaru (SSP), System Sygnalizacji Włamania i napadu (SSWiN), system 

telewizji dozorowej systemu nagłośnienia (SN), System Nadzoru Systemów Bezpieczeństwa (SMS), 

Elektroniczny SysDepozytor Kluczytem Klucza centralnego. Obsługa urządzeń prowadzona będzie w 

systemie dwuzmianowym: 

• I zmiana w godzinach od 7.00 do 19.00 – jeden pracownik ochrony posiadający uprawnienia do 

obsługi w/w systemów 

• II zmiana w godzinach od 19.00 do 7.00 – jeden pracownik ochrony posiadający uprawnienia do 

obsługi w/w systemów 

3) prowadzenie stałego  monitoringu systemów alarmowych obejmujących obiekty: 

a) skansen położony w Sierpcu,  ul. Narutowicza 64,  

b) budynek ratusza położony w Sierpcu, Pl. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 

c) zespół obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w 

Sierpcu położony w Bieżuniu przy ul. Stary Rynek 19 oraz Zamkowa 2 i 4 ; 

4)   zapewnienie przez Wykonawcę patrolu Grupy interwencyjnej – czas dojazdu patrolu interwencyjnego 

od chwili wezwania  do : 

a) obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Sierpca (ratusz– pl. Kard. 

Wyszyńskiego 1, skansen – ul. Narutowicza 64) nie może być dłuższy niż 5 minut oraz  

b)  do obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu nie może być dłuższy niż 15 minut; 

5)    usługę konwojowania wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,5 jednostki obliczeniowej z 

udziałem pracownika Muzeum, która odbywa  się  w będzie w dni robocze,  do 4 razy w ciągu  

miesiąca, z siedziby Zamawiającego Sierpc, ul. Narutowicza 64.   

4. Wykonywanie czynności dozoru i ochrony odbywa się poprzez obsługę istniejących systemów kontrolnych 

i zabezpieczających. 

5. Monitoring obejmuje stały, całodobowy dozór sygnałów generowanych w systemie alarmowym 

zainstalowanym u Zamawiającego, transmitowanych radiowo do centrali monitoringu Wykonawcy. 

Reagowanie w przypadku uaktywnienia się systemu spowodowanego napadem, włamaniem, pożarem bądź 

innym zdarzeniem. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia umownego, we własnym 

zakresie i na własny koszt, zainstalować  przed rozpoczęciem świadczenia  usług,  nie później niż w dniu 

objęcia obiektów, urządzenia do przesyłania sygnałów do centrali monitoringu.  Urządzenia te będą do 

końca obowiązywania Umowy własnością Wykonawcy.  

6. Członkowie Grupy interwencyjnej muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej oraz posiadać przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego. Do działania Grup 

interwencyjnych należy natychmiastowa interwencja w przypadku  otrzymania sygnału zagrożenia 

bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności: 

− bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia osób,  

− kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu, rabunku, 

− prób dewastacji mienia, 
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− prób zawładnięcia mienia przez osoby niepowołane,  

− prób unieruchomienia lub zdezorganizowania funkcjonowania, chronionych obiektów,  

− pożaru,  

− innych zadań zleconych. 

7. Usługa konwojowania wartości pieniężnych nieprzekraczających o,5 jednostki obliczeniowej z udziałem 

pracownika Muzeum odbywać się będzie w dni robocze, z siedziby Zamawiającego ul. Narutowicza 64.  

Przewidywany czas jednej usługi konwoju - ok.40 min. Przewiduje się organizację konwojowania środków 

pieniężnych raz w miesiącu. Zapotrzebowanie na usługę konwoju zgłaszane będzie z 6 godzinnym 

wyprzedzeniem. 

8. Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym obejmującym: 

1) całodobowe centrum operacyjno/dyspozytorskie z co najmniej 1 osobową obsadą na każdej zmianie, 

2) stacje monitorowania alarmów i/lub alarmowym centrum odbiorczym, 

3) co najmniej jedną zmotoryzowaną Grupą interwencyjną – minimalny skład osobowy grupy to 2 osoby – 

wszystkie osoby muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

9. Na mocy  z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8 Ustawy Zamawiający wymaga w toku realizacji 

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy 

(Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zm.) wszystkich osób wykonujących czynności dozoru i ochrony 

wskazane w przedmiocie zamówienia.  Osoby te muszą być zatrudnione na umowę o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy.  

10. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługę konwojowania oraz  

Grupy interwencyjnej. Forma zatrudnienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

11. Pracownicy ochrony powinni:  

− posiadać przeszkolenie z BHP, p.poż. oraz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, 

− posiadać umundurowanie, oznakowanie i identyfikator zgodnie ze wzorem przyjętym przez wykonawcę 

i zaakceptowanym przez zamawiającego,  

− być wyposażeni w: dopuszczone prawem środki przymusu bezpośredniego, apteczki pierwszej pomocy 

(1 apteczka na każdy posterunek) oraz środki łączności, umożliwiające stały, niezakłócony kontakt 

pomiędzy pracownikami a odpowiednimi służbami i kierownictwem Zamawiającego,   

− posiadać umiejętność obsługi systemów alarmowych i innych urządzeń zainstalowanych w miejscu 

pełnienia służby oraz prowadzenia dokumentacji związanej z pełnioną służbą.  

12. Każdy z Pracowników ochrony może pełnić maksymalnie 12-godzinną służbę. Niedopuszczalne jest 

wykonywanie czynności ochronnych przez jednego pracownika na kolejno następujących po sobie 12-

godzinnych zmianach 

13. Pracownicy ochrony podlegają szefowi ochrony koncesjonowanej Agencji Ochrony. 

14. Dla właściwej realizacji obowiązków służbowych Pracownicy ochrony wpisani są na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,  

15. W czasie realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz 

wewnętrznych procedur Muzeum wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

16. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu powstałe 

podczas wykonywania lub nienależytego wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy. 

17. Za wszelkie niezgodne z prawem zachowania osób wykonujących usługę odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 

18. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać inne zadania w zakresie usług ochronnych na rzecz 

Zamawiającego, których zakres nie zostanie ujęty w Umowie, a których powstanie może wynikać z 

zaistnienia sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania Umowy. 
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19.  Podstawowe zadania osoby  kierującej Pracownikami ochrony 

1) organizowanie i planowanie służby ochronnej, 

2) opracowywanie, bieżące prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze służbą ochrony, 

3) informowanie dyrektora Muzeum lub pracownika wyznaczonego do współpracy o stanie zagrożenia i 

zabezpieczenia, 

4) dokonywanie okresowej oceny stanu zagrożenia i zabezpieczenia w celu wprowadzenia bardziej 

skutecznych form i metod ochrony oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do poprawy 

bezpieczeństwa i porządku w skansenie, 

5) sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli  nad realizacja zadań służby ochrony, 

6) ocena stanu psychicznego i fizycznego pracowników ochrony przystępujących do wykonywania 

swoich obowiązków. 

7) przeprowadzanie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony wynikających ze 

specyfiki Muzeum oraz modernizacji systemów bezpieczeństwa  

8) należyte zabezpieczenie wyposażenia do służby ochrony w środki przymusu bezpośredniego i 

łączności oraz sprawowanie nadzoru i bieżącej kontroli nad właściwym jej wykorzystaniem.  

20.  Podstawowe zadania Pracowników ochrony: 

1) niedopuszczenie do wejścia na teren chronionego obiektu osób nieuprawnionych, 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, 

2) podejmowanie niezbędnych interwencji w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad bezpieczeństwa 

ochranianych osób i mienia, 

3) przeciwdziałanie zaistnieniu potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych,  

4) zapewnienie porządku organizacyjnego przy kasach oraz  w rejonie wejść na teren skansenu; 

5) podejmowanie działań zmierzających do ochrony pracowników Zamawiającego w miejscu pracy (w 

szczególności kasy biletowe),  zwiedzających  muzeum oraz innych osób przebywających na terenie 

skansenu przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem osób trzecich, godzących w ich stan 

zdrowia lub bezpieczeństwo, a także w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, 

6) interwencja w przypadku ingerencji osób z zewnątrz lub wewnątrz zagrażających zniszczeniem, 

kradzieżą, dewastacją lub innym naruszeniem chronionego mienia, w tym natychmiastowe reagowanie 

na wszelkie (również telefoniczne) zgłoszenia zagrożenia dla osób lub mienia, 

7) podejmowanie i koordynowanie działań mających na celu minimalizację szkód powstałych w wyniku 

napadu, kradzieży, włamania, zakłócania porządku publicznego, pożaru, awarii instalacji i urządzeń 

technicznych, klęsk żywiołowych, zdarzeń losowych itp.,  

8) w przypadku zagrożenia nadzwyczajnego np. pożar, dywersja, akt terrorystyczny, Pracownicy ochrony 

podejmują działanie zabezpieczające Muzeum i utrzymanie porządku w prowadzonej akcji ratowniczej 

i ewakuacji 

9) kontrola biletów wstępu za pomocą czytników dostarczonych przez Zamawiającego:  

− wejście główne na teren ekspozycyjny wsi - brama przy budynku „I”  

− wejście do skansenu od strony drogi krajowej nr 10 - brama  przy młynie wodnym, 

10) wydawanie przepustek jednorazowych osobom wchodzącym na teren skansenu w celach służbowych 

po wcześniejszym poinformowaniu o tym pracownika muzeum  do którego wchodzi dana osoba lub 

pracownika sekretariatu, prowadzenie rejestru wydawanych przepustek, 
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11) w razie potrzeby udzielanie niezbędnych informacji interesantom i osobom zwiedzającym w sposób 

odpowiedzialny i kompetentny, w razie potrzeby kierowanie do pracownika kasy, sekretariatu lub 

kierownika dyżurującego, 

12) wydawanie opasek jednorazowych uprawniających do poruszania się po terenie skansenu, 

13) otwieranie i zamykanie wejścia dla pracowników muzeum oraz turystów i interesantów w godzinach 

ustalonych przez dyrektora muzeum lub osobę wyznaczoną, 

14) otwieranie i zamykanie bram wjazdowych, 

15) obchód obiektu po wyznaczonych trasach ze szczególnym uwzględnieniem kontroli  stanu zabezpieczeń 

oraz: 

a) sprawdzanie stanu zamknięć wszystkich obiektów znajdujących się na trasie obchodu (okna, drzwi, 

okiennice, plomby itp.), 

b) sprawdzanie punktów świetlnych, zwrócenie uwagi na instalacje elektryczne, odgromowe, 

deszczowe itp., 

c) sprawdzanie w trakcie obchodów czy na terenie i w obiektach nie pozostały osoby niepowołane, 

d) odbijanie punktów kontrolnych na trasie obchodu, 

 

16) powiadomienie wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników, a w razie potrzeby odpowiednie 

służby o zauważonych awariach instalacji wodociągowej, co, kanalizacyjnej, elektrycznej itp., 

17) informowanie o wszelkich zaistniałych zdarzeniach, sporządzanie notatek z zaistniałych zdarzeń i 

niezwłoczne przekazywanie Zamawiającemu, 

18) sprawna obsługa i kontrola zainstalowanych w budynku ochrony środków łączności oraz systemów 

bezpieczeństwa; 

a) system sygnalizacji pożaru, 

b) system telewizji dozorowej, 

c) system sygnalizacji włamania i napadu, 

d) system nagłośnienia, 

e) komputerowy system nadzoru systemów bezpieczeństwa , 

f) elektroniczny depozytor kluczy, 

 

19) natychmiastowe reagowanie na zgłoszenia elektronicznych systemów sygnalizacyjnych i wizualizacji 

(w szczególności p.poż.) oraz na zauważone zdarzenia mogące mieć wpływ na wystąpienie strat w 

mieniu, 

20) kontrola Ręcznych Ostrzegaczy Pożarowych oraz kontrola wszelkich nieuzasadnionych użyć 

powyższych urządzeń (do ujawnienia personaliów osoby dokonującej nieuzasadnionego użycia 

włącznie), 

21) ścisła kontrola pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz prowadzenie rejestru pojazdów 

wjeżdżających i wyjeżdżających z określeniem celowości i rodzajem przewożonych materiałów ze 

szczególnym uwzględnieniem, iż do wjazdu na teren Muzeum uprawnione są: pojazdy posiadające 

zezwolenie dyrektora Muzeum lub osoby przez niego upoważnionej, 

a) samochody zaopatrzenia poza godzinami otwarcia skansenu po uzyskaniu zgody dyrektora lub 

osoby upoważnionej, 

b) pojazdy uprzywilejowane, 

c) pojazdy z oznakowaniem „przewóz osób niepełnosprawnych” po uzyskaniu zgody dyrektora, 

d) pojazdy będące własnością Muzeum, 

 

22) kontrola prawidłowego parkowania pojazdów na terenie skansenu. W przypadku pozostawienia pojazdu 

w miejscu nie przeznaczonym do parkowania, pracownik ochrony zobowiązany jest natychmiast podjąć 

odpowiednie działanie w celu usunięcia nieprawidłowo pozostawionego pojazdu, 
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23) przyjmowanie, wydawanie i prawidłowe zabezpieczenie kluczy zdeponowanych w pomieszczeniu 

budynku ochrony „B”, które są poza depozytariuszem  oraz prowadzenie książki ewidencji wydawania 

kluczy, 

24) prowadzenie rejestru pracowników przebywających po godzinach pracy i wydawanie kluczy do 

pomieszczeń wyłącznie po wpisaniu do rejestru,  

25) czytelne prowadzenie dokumentacji służby ochrony, 

26) ścisła współpraca z pracownikami Muzeum między innymi w zakresie organizowanych imprez i 

spotkań po godzinach zamknięcia Muzeum dla zwiedzających, 

27) w przypadkach szczególnych w obiektach skansenu podejmowanie czynności interwencyjnych do czasu 

przybycia grupy interwencyjnej, 

28) natychmiastowa interwencja Grupy interwencyjnej w przypadku odebrania przez SMA sygnału 

alarmowego z zainstalowanych w Muzeum (Skansen, Ratusz, oddział w Bieżuniu) systemów 

zabezpieczenia elektronicznego lub otrzymania inna droga sygnału o zagrożeniu osób i mienia 

znajdującego się na terenie Muzeum, 

29) dbanie o estetyczny wygląd i kulturalne zachowanie, 

30) dbanie o czystość i estetyczny wygląd zajmowanych pomieszczeń i przyległego terenu, 

31) przestrzeganie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w Muzeum, przepisów bhp, p. poż. i 

sanitarnych. 

32) Pracownik ochrony może stosować zgodnie z obowiązującymi przepisami środki przymusu 

bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonanie przez niego zadań określonych w 

niniejszym załączniku. 

 

 


