Załącznik nr 2
do opisu przedmiotu zamówienia

Opis zabezpieczeń w ubezpieczonych lokalizacjach
1.
2.

Urząd Miasta
Kościerski Dom Kultury

3.

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
KOSiR

4.

5.
6.

7.

Muzeum Ziemi
Kościerskiej
Muzeum Kolejnictwa

8.

Biuro Placówek
Oświatowych
Szkoła Podstawowa nr 1

9.

Szkoła Podstawowa nr 2

10.

Zespół Szkół Publicznych
nr 1
Zespół Szkół Publicznych
nr 2 oraz przedszkole nr 7
Zespół Szkół Publicznych
nr 3

11.
12.

Zainstalowany alarm , oraz monitoring
Długa 31- monitoring SM, ochrona obiektu przez firmę ochroniarską
Strzelnica – alarm, ochrona obiektu przez firmę ochroniarska
Sala widowiskowo-kinowa – monitoring , alarm , firma ochroniarska
Alarm , okna plastikowe bez krat
Obiekty siedziby KOSiR są ogrodzone i zamykane na klucz , posiadają
również system elektronicznego monitoringu wraz z powiadomieniem o
naruszeniu oraz obowiązuje powiązana z tym systemem umowa z agencją
ochrony . Zainstalowany jest również monitoring wewnątrz i dookoła
budynku.
Kraty w oknach piwnicznych , alarm w klasie SA3 , monitoring wizyjny w
części piwnic , system monitoringu przeciwpożarowego
Budynek biurowy : alaramw klasie SA3 , okna wzmocnione szyby P4 ,
zamki w klasie C
Budynek hali: okna wzmocnione szyby w klasie P4, drzwi w klasie B ,
zamki w klasie C
Drezynownia : brak zabezpieczeń
Garaż: brak zabezpieczeń
Dworzec PKP : kraty w oknach na parterze (tylko w niewielkiej części)
Pomieszczenia znajdują się w budynku Urzędu Miasta – zainstalowany
alarm oraz monitoring
Okratowane okna piwniczne i okna na parterze od strony boiska , wszystkie
wejścia monitorowane (kamery wewnętrzene i zewnętrzne)
W obu budynkach SP zamontowano alarm .
Wejście do budynku A monitorowane przy pomocy kamery , w budynku B
kamera znajduje się na parterze w korytarzu.
Zawarta umowa z agencją ochrony mienia na ochronę obiektów w formie
elektronicznej.
Szkoła wyposażona w monitoring
Podpisana umowa z Agencją Ochrony Kuśpa Sp.j.
Zainstalowany monitoring , alarm – który obsługuje firma Kuśpa , kraty w
dwóch pracowniach informatycznych
Placówka posiada umowę z firmą ochroniarską, która prowadzi monitoring
W szkole funkcjonuje monitoring wizyjny 8 kamer wewnętrznych i 4
zewnętrzne. Kamery zewnętrzne podłączone są również do monitoringu
miejskiego istniejącego w Straży Miejskiej
Pracownie komputerowe mają zainstalowane kraty w oknach i drzwiach.
Pomieszczenia posiadają ró1)nież elektroniczny system zabezpieczeń
Pomieszczenia sekretariatu , gabinet dyrektora i biblioteka szkolna mają
zainstalowane metalowe kraty w oknach oraz elektroniczny system
zabezpieczeń.

