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Załącznik nr 1B do Ogłoszenia 

Część 1B: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

Usługa monitorowania lokalnego systemu alarmowego wraz z zabezpieczeniem grupą interwencyjną 

obiektów Muzeum Śląska Opolskiego 

1. Zamówieniem objęta jest usługa: 

a) monitorowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Muzeum Śląska Opolskiego: 

1) Budynek administracyjny: Opole, ul. Świętego Wojciecha 13; 

2) Kamienica czynszowa: Opole, ul. Świętego Wojciecha 9; 

3) Budynki wystawowe: Opole, ul. Mały Rynek 7 i 7a; 

4) Biblioteka (księgozbiór): Opole, ul. Krawiecka 13; 

5) Galeria MSO: Opole, ul. Ozimska 10; 

6) Budynek magazynowy: Opole – Wróblin, ul. Gminna 3; 

7) Budynek magazynowy: Opole, ul. Oleska 127 (I piętro); 

8) Budynek magazynowy: Opole, ul. Oleska 127 (parter); 

9) Muzeum Czynu Powstańczego: Góra Św. Anny, ul. Leśnicka 28. 

b) zabezpieczenia grupą interwencyjną obiektów Muzeum Śląska Opolskiego: 

1) Budynek administracyjny: Opole, ul. Świętego Wojciecha 13; 

2) Kamienica czynszowa: Opole, ul. Świętego Wojciecha 9; 

3) Budynki wystawowe: Opole, ul. Mały Rynek 7 i 7a; 

4) Biblioteka (księgozbiór): Opole, ul. Krawiecka 13; 

5) Galeria MŚO: Opole, ul. Ozimska 10; 

6) Budynek magazynowy: Opole – Wróblin, ul. Gminna 3; 

7) Budynek magazynowy: Opole, ul. Oleska 127 (I piętro); 

8) Budynek magazynowy: Opole, ul. Oleska 127 (parter); 

9) Muzeum Czynu Powstańczego: Góra Św. Anny, ul. Leśnicka 28. 

 

2. Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Usługa monitoringu polega na przyjęciu informacji z lokalnej centrali alarmowej zainstalowanej w 

lokalnym systemie alarmowym w danym obiekcie Zamawiającego do operatora stacji monitorowania 

alarmów Wykonawcy i przekazaniu odpowiadających tym sygnałom informacji wskazanym przez Za-

mawiającego osobom, służbom lub instytucjom, wskazanym na etapie zawierania umowy z Wyko-

nawcą. Informacja, o której mowa w zdaniu poprzednim, przesyłana będzie za pomocą łącza GSM lub 

linii telefonicznej komutowanej. 

b) W ramach usługi monitoringu Wykonawca świadczyć ma również usługę kontroli przez operatora 

stacji monitorowania alarmów stanu zgodności uzbrojenia i rozbrojenia systemu alarmowego Zama-

wiającego. Ze względów bezpieczeństwa, Zamawiający wskaże czasy uzbrojenia i rozbrojenia sys-

temu alarmowego w poszczególnych obiektach oraz osoby / służby do powiadomienia na etapie za-

wierania umowy z Wykonawcą. 

c) Usługa zabezpieczenia obiektów grupą interwencyjną, w razie stwierdzenia istotnego zagrożenia, w 

szczególności w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia lub naruszenia porządku publicz-

nego, polega na podjęciu interwencji przez grupę interwencyjną Wykonawcy. 

d) Dla obiektów, o których mowa w pkt. 1 lit. b) ppkt. 1-8, czas dojazdu grupy interwencyjnej wynosić 

może nie więcej, niż 15 minut, a dla obiektu, o który mowa w pkt. 1 lit. b) ppkt. 9 nie więcej, niż 30 

minut. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach w trakcie realizacji 

umowy. 


