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MPŚ-IX.261.4.2022 
Załącznik nr 8 do SWZ 

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej oraz monitoringu elektronicznego SSWiN, CCTV oraz p.poż.: 

1.1. fizycznej, stałej ochrony osób i mienia, 

1.2. polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,  

w  okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany nadajników do przesyłu sygnałów z systemów pożarowych,  

włamaniowych, TV przemysłowej w ramach zawartych umów (załącznik 4.1, 4.2, 4.3). 

2. Ochrona winna być świadczona przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wykonawcy, 

posiadającego koncesję wymaganą do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym 

zamówieniem publicznym, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995); 

3. Obowiązki Wykonawcy: 

3.1. stały dozór obiektów zlokalizowanych: 

3.1.1. Część I - przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku tj. w siedzibie głównej Zamawiającego (Zamek 

Książąt Pomorskich w Słupsku, Młyn Zamkowy w Słupsku, Brama Młyńska, Budynek administracyjny - 

Dworek, Spichlerz Richtera), 2 centrale podlegające monitorowaniu przez Centrum Monitorowania 

Wykonawcy.  

Charakterystyka obiektów: 

a) Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku - murowany obiekt zabytkowy. W podziemiach zamku 

znajduje się restauracja, która funkcjonuje w ramach podpisanej z dzierżawcą umowy. 

Liczba kondygnacji naziemnych 5, kubatura – 10.600 m
3
.  

b) Młyn Zamkowy w Słupsku – podpiwniczony murowany obiekt zabytkowy. W dobudówce znajduje 

się Mała Elektrownia Wodna. 

Liczba kondygnacji naziemnych 3, kubatura 2.293 m
3
. 

c) Spichlerz Richtera - obiekt zabytkowy, o konstrukcji szachulcowej. W części parterowej spichlerza 

wydzielono część pomieszczenia z przeznaczeniem na herbaciarnię, która funkcjonuje w ramach 

podpisanej z dzierżawcą umowy. 

Liczba kondygnacji naziemnych 3, kubatura 3.225m
3
. 

d) Brama Młyńska - murowany obiekt zabytkowy 

Liczba kondygnacji naziemnych 5, kubatura 1.670 m
3
.  

d) Budynek administracyjny (Dworek) - murowany obiekt zabytkowy 

Liczba kondygnacji naziemnych 2, kubatura1.060m
3
. 

Teren o łącznej powierzchni 6.667 m
2
, na którym usytuowane są obiekty (lit. a-e)  nie jest ogrodzony i 

zamknięty.  

Wszystkie w/w obiekty (lit. a-e)  figurują w wykazie Wojewody Pomorskiego, obejmującym obiekty 

podlegające obowiązkowej ochronie. 
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Budynki wyposażone są w instalację alarmową p.poż. oraz instalację antywłamaniową. Zainstalowany 

jest system telewizji przemysłowej CCTV, który zapewnia nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi 

w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.  

Pomieszczenia w budynkach wyposażone zostały w zamki systemu jednego klucza.  

 

3.1.2. Część I - przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku tj. w siedzibie  Zamawiającego (Biały 

Spichlerz i Budynek Stróżówki  w Słupsku), 2 centrale podlegające monitorowaniu przez Centrum 

Monitorowania Wykonawcy. Charakterystyka obiektów: 

a) Biały Spichlerz  - murowany obiekt zabytkowy 

Liczba kondygnacji naziemnych 6, kubatura 11.380 m
3
. 

wyposażone są w zamki systemu „jednego klucza”, system telewizji dozorowej wewnętrzny i 

zewnętrzny, system włamania i napadu oraz system przeciwpożarowy. 

 b) Budynek Stróżówki - parterowy budynek murowany. 

Liczba kondygnacji naziemnych 1, kubatura208,50 m
3
. 

Teren o łącznej powierzchni 6.062 m
2
, na którym usytuowane są obiekty (lit. a-b)  jest ogrodzony i 

zamknięty.  

Budynki wyposażone są w instalację alarmową p.poż. oraz instalację antywłamaniową. Zainstalowany 

jest system telewizji przemysłowej CCTV, który zapewnia nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi 

w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.  

Pomieszczenia w budynkach wyposażone zostały w zamki systemu jednego klucza.  

 

3.1.3. Część II - w m. Swołowo Nr 8, 76-200 Słupsk, w Oddziale Muzeum Kultury Ludowej 

Pomorza w Swołowie oddalonej od Słupska ok. 16 km, 2 centrale podlegające monitorowaniu przez 

Centrum Monitorowania Wykonawcy. 

Charakterystyka obiektów: 

a) Chałupa - budynek o konstrukcji szachulcowej, częściowo murowany, bez podpiwniczenia.  

Liczba kondygnacji nadziemnych 3, kubatura 1.406,29 m
3
. 

b) Budynek stodoły- budynek o konstrukcji szachulcowej, częściowo podpiwniczony. 

 Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 2.908,47 m 
3
.
 
 

c) Budynek obory-budynek o konstrukcji szachulcowej, częściowo murowany. Liczba kondygnacji 

nadziemnych 1, kubatura 1.648,36 m 
3 
. 

d) Budynek „Bramny”- budynek murowany, o konstrukcji częściowo szachulcowej. Liczba kondygnacji 

nadziemnych 1, kubatura 1.100,95 m 
3 
. 

e) Budynek „Gospody”- budynek murowany, o konstrukcji częściowo szachulcowej. Gospoda 

funkcjonuje w ramach podpisanej z dzierżawcą umowy. 

Liczba kondygnacji nadziemnych 1. Kubatura 1.399,20 m 
3
.
 
 

f) Budynek kotłowni - budynek o konstrukcji szachulcowej. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 

195,89 m 
3 
. 

g) Altana w zagrodzie nr 8 - kubatura 15,00 m 
3
 

Wszystkie w/w (lit. a-f) obiekty zlokalizowane są w jednym, zwartym, zamkniętym kompleksie,  

stanowiącym w całości Zagrodę Muzealną. Wyposażone w instalację alarmową p.poż. oraz instalację 

antywłamaniową. Powierzchnia terenu objętego ochroną, który stanowi zwartą zabudowę i jest 
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ogrodzony, wynosi ogółem: 5.400 m
2
. Miejscowość Swołowo przynależna jest terytorialnie do Gminy 

Słupsk i położona w odległości 16 km od miasta Słupska. 

Ponadto elektroniczny monitoring dotyczy poniższych obiektów: 

h) Budynek  gospodarczy w Swołowie Gmina Słupsk – parterowa stodoła wpisana do rejestru 

zabytków, pełniąca funkcję muzealną, ekspozycyjną. 

             Liczba kondygnacji naziemnych 1, kubatura 1860 m
3
.  

i) Dom   mieszkalny nr 39A w Swołowie Gmina Słupsk wpisany do rejestru  zabytków, pełniący 

funkcję muzealną, ekspozycyjną. 

 Liczba kondygnacji naziemnych 1, kubatura 414 m
3
. 

  

Obiekty posiadają centralkę sygnalizacji pożaru, urządzenie integrujące wszystkie elementy 

adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożarów. Centrala koordynuje pracę wszystkich 

urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu 

urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz przekazywaniu informacji do centrum 

monitorowania lub systemu nadzoru. Do przesyłania alarmów z centrali pożarowej SSP do pomieszczeń 

ochrony w budynku nr 8 w Swołowie poprzez nadajnik GPRS/GSM.  

 

Część II - w m. Swołowo Nr 14 i 15,  76-200 Słupsk, w Oddziale Muzeum Kultury Ludowej 

Pomorza w Swołowie, oddalonej od Słupska ok. 16 km, 2 centrale podlegające monitorowaniu przez 

Centrum Monitorowania Wykonawcy. 

Charakterystyka obiektów: 

a) Budynek gospodarczy z piecem chlebowym. Liczba kondygnacji nadziemnych1, kubatura 579,7 m
3
.  

b) Budynek „Stodoły pomorskiej” . Liczba kondygnacji nadziemnych 2, kubatura 2.758,0 m 
3
. 

c) Budynek „Chałupy zagrodnika” . Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 662,0 m 
3
.
 
 

d) Budynek  „Domu chlebowego” . Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 118,11m 
3 
. 

e) Budynek  stodoły. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 887,00 m 
3 
. 

f) Budynek obory.  Liczba kondygnacji nadziemnych 2, kubatura 1.234,13 m 
3 
. 

g) Budynek „Kuźni”. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 135,75 m
3 
. 

h) Budynek gospodarczy z chłodnią. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 452,50 m
3.
. 

i) Budynek dom mieszkalny z XIX w. Liczba kondygnacji nadziemnych 2, kubatura 414,00 m
3.
. 

j) Wiata na maszyny zabytkowe. Kubatura 292,00 m
3.
. 

k) Budynek remiza strażacka. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 123,97 m
3.
. 

Budynki wyposażone są w instalację alarmową p.poż. oraz instalację antywłamaniową. Na terenie 

oddziału zainstalowany jest system telewizji przemysłowej CCTV, który zapewnia  nadzór wizyjny nad 

obiektami zabytkowymi w Oddziale Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie.  

 

3.1.4. Część III - w m. Kluki, 76-214 Smołdzino, w Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, 

oddalonej do Słupska ok. 41 km. 2 centrale podlegające monitorowaniu przez Centrum Monitorowania 

Wykonawcy. 

W Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach zlokalizowanych jest 28 wolnostojących obiektów 

zabytkowych, położonych na łącznej powierzchni 8,50 ha. Obiekty usytuowane są po dwóch stronach 

drogi dojazdowej we wsi Kluki. Budynki wyposażone są w system antywłamaniowy oraz system 

sygnalizacji  pożaru z sygnalizatorem akustyczno-optycznym. Na terenie oddziału zainstalowany jest 
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system telewizji przemysłowej CCTV, który zapewnia  nadzór wizyjny nad obiektami zabytkowymi w 

Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.  

Charakterystyka obiektów: 

a) Budynek Administracyjny. Liczba kondygnacji 2, kubatura 1060 m
3 
. 

b) Budynek Warsztatowy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 1060 m
3 
. 

c) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 156 m
3 
. 

d) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 288 m
3 
. 

e) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 189 m
3
 

f) Chałupa mieszkalna. Liczba kondygnacji 1, kubatura 342 m
3 

g) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 92 m
3
. 

h) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 125 m
3
. 

i) Budynek Gospodarczy - szopa. Liczba kondygnacji 1, kubatura 110 m
3
. 

j) Chałupa mieszkalna. Liczba kondygnacji 1, kubatura 243 m
3
. 

k) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 271 m
3
. 

l) Wiata na łodzie. Liczba kondygnacji 1, kubatura 414 m
3 
. 

m) Szałas Rybacki. Liczba kondygnacji 1, kubatura 144m 
3 
. 

n) Chałupa mieszkalna „Charlotta”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 210 m
3 
. 

o) Chałupa mieszkalna „Z Żoruchowa”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 269 m
3 
. 

p) Chałupa mieszkalna „Anny Kotsch”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 827,20 m
3
. 

q) Budynek Gospodarczo-Inwentarski. Liczba kondygnacji 1, kubatura 190 m
3
. 

r) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 244 m
3 
. 

s) Sanitariaty II. Liczba kondygnacji 1, kubatura 171 m
3
. 

t) Chałupa mieszkalna Nr 5. Liczba kondygnacji 1, kubatura 470,20 m
3
. 

u) Budynek Gospodarczo-Inwentarski. Liczba kondygnacji 1, kubatura 220 m
3
. 

v) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 154 m
3
. 

w) Chałupa mieszkalna . Liczba kondygnacji 1, kubatura 229,0 m
3
. 

x) Budynek Gospodarczo-Inwentarski. Liczba kondygnacji 1, kubatura 344 m
3
. 

y) Budynek „Karczmy u Dargoscha” (w odbudowie). Liczba kondygnacji 2, kubatura obiektu 

1900,17 m
3
. Obiekty podlegające ochronie są obiektami wolnostojącymi i znajdują się na 

otwartym terenie.  

z) Budynek „Szkoły” . Liczba kondygnacji 1., kubatura 940 m
3 
. 

aa) Budynek Gospodarczy „Kuchnia”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 154 m
3
. 

bb) Sanitariaty. Liczba kondygnacji 1, kubatura 72 m
3
. 

 

Dotyczy wszystkich obiektów i wszystkich części: 

1. Pod pojęciem ochrony rozumie się stałą obecność pracowników ochrony w określonym miejscu i czasie, 

celem udaremnienia lub odparcia bezpośredniego zamachu na mienie chronione dla udaremnienia jego 

zaboru lub uszkodzenia oraz niedopuszczenie osób nieuprawnionych do wstępu na teren chroniony.  

2. Ochrona winna być realizowana przez kwalifikowanych pracowników ochrony w zakresie i w sposób 

zgodny z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w ubrania służbowe, identyfikatory osobiste 
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z nazwą firmy noszone w widocznym miejscu oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonywania 

zadań (środki przymusu bezpośredniego, środki łączności oraz wszelkie inne dopuszczalne przepisami 

prawa wyposażenie).  

4.  W czasie wykonywania umowy i po jej rozwiązaniu, Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania w 

tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa zamawiającego. Do 

obowiązków wykonawcy należy:  

a) reagowanie na system napadowy zainstalowany w pomieszczeniach Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku i podjęcie przez patrol interwencyjny fizycznej ochrony mienia ; 

b) reagowanie na sygnalizację alarmową systemu ppoż; 

c) nadzorowanie systemu telewizji przemysłowej; 

d) wydawanie i przyjmowanie kluczy do poszczególnych pomieszczeń, obsługa szatni. 

5. Obowiązki pracownika ochrony: 

5.1. pracownik ochrony zobowiązany jest:  

a) stawić się do pracy w stanie gwarantującym należyte wykonanie obowiązków, 

b) nosić w widocznym miejscu identyfikator służbowy i napis ochrona, 

c) występować w pełnym umundurowaniu, 

d) wobec osób trzecich zachowywać się powściągliwie i bez poufałości, 

e) interweniować stanowczo, nie przekraczając ogólnie przyjętych norm taktu i kultury, 

f) przestrzegać innych zasad wynikających z regulaminów wewnętrznych zamawiającego; 

5.2. kategorycznie zabrania się w czasie pracy: 

a) spożywania alkoholu, 

b) przystępowania do pracy po spożyciu alkoholu, 

c) spania, 

d) informowania osób postronnych o przebiegu służby i o zaistniałych zdarzeniach, 

e) podejmowania podczas służby towarzyskich rozmów i dyskusji z innymi pracownikami obiektu 

oraz osobami trzecimi. 

6. Zadania ogólne pracownika ochrony: 

a) pełnienie funkcji ochronnych, prewencyjnych, reprezentacyjnych i informacyjnych, wzbudzanie 

u interesantów i pracowników poczucia bezpieczeństwa; zachowanie pracownika ochrony 

realizującego wymienione funkcje oraz interwencje powinno charakteryzować się taktem 

i kulturą osobistą, ale również zdecydowaniem w działaniu, 

b) strzeżenie mienia ruchomego i nieruchomego zgromadzonego w obiekcie, a w szczególności: 

obserwowanie osób wchodzących do obiektu, przebywających w nim oraz zwracanie uwagi 

przede wszystkim na te, które swym zachowaniem lub wyglądem wzbudzają podejrzenie 

noszenia się z zamiarem dokonania przestępstwa (tzn. nietypowe bagaże, obszerne odzienie, 

zainteresowanie miejscami i wewnętrznymi procedurami, osobami pospiesznie opuszczającymi 

teren), 

c) ochrona pracowników muzeum oraz osób trzecich przebywających w muzeum,  

d) przeciwdziałanie usiłowaniu dokonania kradzieży, włamania, napadu, czy sabotażu poprzez 

obezwładnienie sprawcy, jego ujęcie oraz odebranie broni lub innych niebezpiecznych 

przedmiotów, 

e) podejmowanie działań mających na celu minimalizację skutków zaistniałych przestępstw oraz 

umożliwiających ustalenie sprawców i odzyskanie utraconych wartości (tzn. przez 
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zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ustalenie świadków, odnotowanie danych o sprawcach, ich 

ilości, rysopisach, wykorzystanych środkach transportu, kierunku oddalenia się), 

f) informowanie przełożonych oraz służby wewnętrzne zamawiającego o zagrożeniach, zaistniałych 

zdarzeniach i podjętych czynnościach; 

g) kontrola i nadzór nad ruchem osobowym w obiektach oraz na terenie muzeum: 

 do obiektów muzeum mogą wchodzić osoby posiadające ważne bilety wstępu, a także inne 

osoby, które wykażą potrzebę wejścia, 

h) przeciwdziałanie próbom naruszania porządku publicznego na terenie obiektu, w szczególności 

przez zwracanie uwagi osobom niestosownie zachowującym się, zakłócającym spokój lub 

naruszającym inne postanowienia regulaminu porządkowego; 

i) przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa osobistego pracowników muzeum w czasie 

wykonywania obowiązków służbowych na terenie chronionego obiektu; 

j) podejmowanie akcji ratowniczych w przypadku wystąpienia awarii technicznych lub innych 

zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, oraz informowanie o powyższych zdarzeniach i 

potencjalnych zagrożeniach stosownych osób i służb; 

Wykonywanie na polecenie przełożonych i Zamawiającego, jak również z własnej inicjatywy 

czynności wynikających z zaistniałej sytuacji w obiekcie, a mających związek z bezpieczeństwem. 

7. Zadania szczególne pracowników ochrony: 

a) rozpoczynając pracę pracownik ochrony zobowiązany jest przeprowadzić lustrację obiektów i 

dokonać wpisu o stanie zabezpieczenia do Dziennika zmiany; 

b) pracownik ochrony w czasie służby wykonuje czynności dozorujące i patrolowe; 

c) pracownik ochrony zarówno w czasie wykonywania służby w obiektach muzeum utrzymuje stałą 

łączność z Dyspozytorem Wykonawcy, który w razie potrzeby może wysłać patrol interwencyjny 

w celu udzielenia wsparcia pracownikowi ochrony pełniącemu dyżur w muzeum; 

d) pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia: raportów służbowych w szczególności 

uwzględniających zaistniałe szkody, przebieg zdarzenia wywołującego szkodę, sposób wykrycia 

szkody i sprawcy szkody, oraz ewidencji czasu pracy; 

e) o wszelkich nieprawidłowościach, bądź zdarzeniach, jakie mogą nastąpić w czasie służby 

pracownik ochrony zobowiązany jest powiadomić Kierownika Zamawiającego lub inną osobę 

przez niego upoważnioną; 

f) pracownicy ochrony podporządkowani są kierownikowi Wykonawcy, który odpowiedzialny jest 

za sporządzanie grafików służb, karty pracy, treści wpisów w książce oraz bezpośrednie kontakty 

z Zamawiającym, a ze strony Zamawiającego Dyrektorowi muzeum lub osobie przez niego 

upoważnionej. 

8. Do zadań wykonawcy w ramach wykonywanej usługi polegającej na ochronie obiektów Zamawiającego  

należy również: 

a) obsługa: 

- urządzeń monitoringu telewizji przemysłowej, 

- urządzeń systemu antywłamaniowego i antynapadowego, 

- urządzeń systemu przeciwpożarowego, 

b) podejmowanie interwencji w przypadku: 

- zakłócenia porządku w obiektach i na terenie należącym do Zamawiającego, 
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c) informowanie kierownika Działu Kadr i Administracji o obecności firm zewnętrznych na terenie 

MPŚ Słupsk, 

d) niedopuszczenie do: 

- prowadzenia akwizycji na terenie Muzeum, 

- przebywania po godzinach pracy i zamknięciu Muzeum, w obiektach osób nieupoważnionych 

przez Zamawiającego,  

oraz: 

- wydawanie i przyjmowanie kluczy do wszystkich pomieszczeń, 

- dokonywanie min. 3 obchodów  wewnętrznych i 3 obchodów zewnętrznych poza godzinami pracy 

Muzeum. Podczas obchodu wewnętrznego należy dokonać sprawdzenia zabezpieczenia 

pomieszczeń, zamknięcia okien, wygaszenia świateł, natomiast podczas obchodu zewnętrznego 

należy sprawdzić zamknięcia zewnętrzne budynku Muzeum.  

  9.  Wykonawca zobowiązany jest do założenia i prowadzenia Dziennika zmiany. W Dzienniku zmiany 

      odnotowywane są: 

-  każdorazowe zdanie i przejęcie służby wraz z uwagami z przebiegu służby, 

- godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy przez osobę pełniąca służbę, jak również rejestrowanie 

wszystkich uwag oraz zdarzeń zaistniałych w trakcie służby - każdy zapis powinien być czytelnie 

podpisany, 

- wszelkie uwagi, spostrzeżenia i zalecenia zamawiającego, co do sposobu i formy świadczonych usług 

będących przedmiotem umowy, nawet z żądaniem wymiany danego pracownika w terminie 7 dni. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia następującej dokumentacji ochronnej: 

- Dziennika zmiany, 

- Książki dyżurów, 

- Książki kontroli systemów zabezpieczenia technicznego, 

- Książki przeglądów, alarmów, napraw systemów zabezpieczeń technicznych. 

Dodatkowo w miejscu obowiązywania Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia: 

- Książki wydania przyjęcia broni i amunicji, 

- Książki ewidencji kluczy, 

- Rejestru przepustek i pojazdów uprawnionych do parkowania na terenie MPŚ Słupsk. 

 

10. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wydane instrukcje, regulaminy obowiązujące u 

Zamawiającego: 

- Regulamin organizacyjny MPŚ Słupsk, 

- Regulamin zwiedzania obowiązujący w MPŚ Słupsk, 

- Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, 

- Plan ochrony obowiązujący w MPŚ Słupsk. 

10. Godziny dozoru obiektów dla: 

10.1. Część I -  obiekty w Słupsku, przy ul. Dominikańskiej 5-9 oraz przy ul. Szarych Szeregów 12:  

a) ochrona fizyczna osób i mienia od poniedziałku do niedzieli ochrona 24h; 

b) monitoring elektroniczny od poniedziałku do niedzieli 24h; 

Łączna ilość roboczogodzin pracy ochrony w całym okresie trwania umowy –  17 520 rbh; 
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Łączna ilość roboczogodzin pracy ochrony w całym okresie trwania umowy w Słupsku – 17 520 rbh; 

 

10.2. Część II  

- obiekty zlokalizowane w Swołowie Nr 8 ochrona fizyczna osób i mienia – rok 2023: 

a) Poza sezonem turystycznym tj. od 1 września do 31 maja:  

-  od poniedziałku do wtorku w godz. od 08:00 do 8:00 dnia następnego, 

- od środy do niedzieli w godz. od 16:00 do 8:00 dnia następnego. 

b) W sezonie turystycznym tj. od 01 czerwca do 30 czerwca:  

- poniedziałek w godz. od 10:00 do 10:00 dnia następnego, 

 - wtorek w godz. od 10:00 do 08:00 dnia następnego 

- od środy do czwartku w godz. od 16:00 do 08:00 dnia następnego 

- piątek w godz. od 16:00 do 10:00 dnia następnego  

- od soboty do  niedzieli w godz. od 18:00 do 10:00 dnia następnego 

c) W sezonie turystycznym tj. od 01 lipca do 31 sierpnia:  

- poniedziałek w godz. od 10:00 do 10:00 dnia następnego,  

- od wtorku do niedzieli w godz. od godz. 18:00 do 10:00 dnia następnego. 

d) Ponadto w dni świąteczne, w których  muzeum  jest zamknięte dla zwiedzających 

    ochrona świadczona jest w systemie: 

-Wielka Sobota od godz. 08:00 do godz. 10:00 dnia następnego, Pierwszy dzień Świąt 

Wielkanocnych – 24h od godz. 10:00 do godz. 10:00 dnia następnego, Wigilia Świąt Bożego 

Narodzenia, oraz pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 31 grudnia od godz. 13:00 

do 08:00 dnia następnego, Nowy Rok a także 6 stycznia – 24h od godz. 08:00 do godz. 8:00 dnia 

następnego, 

   e) Ponadto w dni świąteczne, w których  muzeum  jest otwarte  dla zwiedzających ochrona       

świadczona jest w systemie: 

- Drugi dzień Świąt Wielkanocnych od godz. 16:00 do godz. 08:00 dnia następnego,                    

  1 maja, 3 maja, Boże Ciało, Zielone Świątki, 11 listopada – od godz. 16:00 do godz.                                  

   8:00 dnia następnego, 

- 15 sierpnia – od godz. 18:00 do godz. 10:00 dnia następnego. 

f)  Monitoring elektroniczny jak w dni pracy przez kwalifikowanych pracowników ochrony. 

            Łączna ilość roboczogodzin pracy ochrony w roku 2023  – 6 616 rbh; 

- obiekty zlokalizowane w Swołowie Nr 14 i 15  ochrona fizyczna osób i mienia w roku 2023: 

a) Poza sezonem turystycznym tj. od 1 września do 31 maja:  

-  od poniedziałku do wtorku w godz. od 08:00 do 8:00 dnia następnego, 

- od środy do niedzieli w godz. od 16:00 do 8:00 dnia następnego. 

b) W sezonie turystycznym tj. od 01 czerwca do 30 czerwca:  

- poniedziałek w godz. od 10:00 do 10:00 dnia następnego, 

 - wtorek w godz. od 10:00 do 08:00 dnia następnego 

- od środy do czwartku w godz. od 16:00 do 08:00 dnia następnego 

- piątek w godz. od 16:00 do 10:00 dnia następnego  

- od soboty do  niedzieli w godz. od 18:00 do 10:00 dnia następnego 
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c) W sezonie turystycznym tj. od 01 lipca do 31 sierpnia:  

- poniedziałek w godz. od 10:00 do 10:00 dnia następnego,  

- od wtorku do niedzieli w godz. od godz. 18:00 do 10:00 dnia następnego. 

d) Ponadto w dni świąteczne, w których  muzeum  jest zamknięte dla zwiedzających 

    ochrona świadczona jest w systemie: 

--Wielka Sobota od godz. 08:00 do godz. 10:00 dnia następnego, Pierwszy dzień Świąt 

Wielkanocnych – 24h od godz. 10:00 do godz. 10:00 dnia następnego, Wigilia Świąt Bożego 

Narodzenia, oraz pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, 31 grudnia od godz. 13:00 

do 08:00 dnia następnego, Nowy Rok a także 6 stycznia – 24h od godz. 08:00 do godz. 8:00 dnia 

następnego, 

 e) Ponadto w dni świąteczne, w których  muzeum  jest otwarte  dla zwiedzających ochrona       

świadczona jest w systemie: 

- Drugi dzień Świąt Wielkanocnych od godz. 16:00 do godz. 08:00 dnia następnego,                    

  1 maja, 3 maja, Boże Ciało, Zielone Świątki, 11 listopada – od godz. 16:00 do godz.                                  

   8:00 dnia następnego, 

- 15 sierpnia – od godz. 18:00 do godz. 10:00 dnia następnego. 

f)  Monitoring elektroniczny jak w dni pracy przez kwalifikowanych pracowników ochrony. 

            Łączna ilość roboczogodzin pracy ochrony w roku 2023 – 66 16 rbh. 

 

Łączna ilość roboczogodzin pracy ochrony w całym okresie trwania umowy w Swołowie –  13 232 rbh. 

 

 

10.3.   Część III - Obiekty zlokalizowane w Klukach 

 10.3.1. ochrona fizyczna osób i mienia w roku 2023: 

a) poza sezonem turystycznym: 

a.1).  01.01 – 31.01. oraz od 01.12.-31.12 

-od poniedziałku do piątku w godzinach 15:30 - 7:30 dnia następnego tj. po 16 h 

-soboty i niedziele przez całą dobę do 7:30 w poniedziałek tj. po 24 h 

01.01. i  06.01.– całą dobę tj.24h  do 7:30 dnia następnego 

Ponadto 01.01. doba zaczyna się od godz. 0:00, natomiast 31.12 kończy o godz.24:00 

a.2).01.02 - 28.02 oraz 01.11 -30.11    

    - od wtorku do niedzieli w godzinach 16:00 – 8:00 dnia następnego tj. po 16 h 

    - poniedziałki  całą dobę do 8:00 dnia następnego (wtorek) tj.  24 h 

    -  01.11 i 11.11. po 24 h do 8:00 dnia następnego 

a.3). 01.03 – 31.05. oraz 01.09 – 31.10. 

   - codziennie (od poniedziałku do niedzieli)  w godzinach 16:00 – 8:00 dnia następnego tj. po 16 h 

  - Wielka Sobota, Wielkanoc, Poniedziałek Wielkanocny codziennie po 24 h do godz.8:00 dnia 

następnego (wtorek) 

   - 01.05. - 02.05. – całą dobę tj. po 24 h do 8:00 dnia następnego 

Ponadto 31.05 dozór odbywałby się od godz. 16:00 do godz. 10:00 w dniu 01.06. tj. 18 h 

   - 17.09 (Pożegnanie lata) całą dobę do godz.8:00 dnia następnego,   
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 b) w sezonie turystycznym tj. od 01 czerwca  do 31 sierpnia:      

     - w poniedziałki od godz.16:00 do godz. 10:00 dnia następnego(wtorek) tj. 18 h 

     - od wtorku  do soboty w godzinach 18:00 – 10:00 dnia następnego (niedziela) tj. 16h 

     - w niedzielę od 18:00 do 8:00:00 dnia następnego (poniedziałek) tj.14 h 

     - 20.08 (Wkoło ryby) całą dobę do godz. 8:00 w poniedziałek tj. - 22 h 

     - 31.08  w godzinach 18:00 – 08:00 dnia następnego (od 01.09 zmiana godzin otwarcia muzeum poza 

sezonem)     

c)  monitoring elektroniczny jak w dni pracy kwalifikowanych pracowników ochrony. 

Łączna ilość roboczogodzin pracy ochrony w roku 2023 – 6152 rbh. 

 

Łączna ilość roboczogodzin pracy ochrony w całym okresie trwania umowy w Klukach – 6152 rbh; 

 

Łączna ilość roboczogodzin pracy pracowników ochrony we wszystkich obiektach Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku w całym okresie realizacji usług w zakresie ochrony osób i mienia wynosi:      

36 904 rbh 

 

11.Wykonawca oraz osoby realizujące przedmiot zamówienia są zobowiązane realizować pozostałe zadania 

wskazane w projekcie umowy zał. 4.1, 4.2, 4.3 do SWZ. 

12.Na uzasadniony wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia budynku, 

osób i mienia dodatkowymi pracownikami ochrony. 


