Załącznik nr 2.
Ilościowy wykaz pracowników oraz harmonogram czasu pracy
obiekt
Muzeum Zalewu
Wiślanego
w Kątach Rybackich,
ul. Rybacka 64
oraz
Obiekt Brama
Żuławska w Gdańsku

Ilość godzin
w miesiącu

Czas pracy
Układ czasowy

W okresie 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.
do obsadzenia są poniższe godziny:
- w dni robocze, w godzinach 1600 – 800 dnia
następnego,
- w soboty, niedziele i święta, w które Muzeum
nie jest udostępniane do zwiedzania,
w godzinach 800 – 800 dnia następnego,
Co najmniej trzech pracowników pracujących
w systemie dwuzmianowym – jeden pracownik
na zmianie.

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
I.
II.

744 – 176 = 568 godz.
720 – 160 = 560 godz.
744 – 160 = 584 godz.
720 – 168 = 552 godz.
744 – 176 = 568 godz.
744 – 176 = 568 godz.
720 – 168 = 552 godz.
744 – 184 = 560 godz.
720 – 168 = 552 godz.
744 – 152 = 592 godz.
744 – 176 = 568 godz.
672 – 160 = 512 godz.

w roku

Centrum Konserwacji
Wraków Statków
wraz z Magazynem
Studyjnym
w Tczewie
ul. Paderewskiego 27

W okresie 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r.
do obsadzenia są poniższe godziny:
- 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni
tygodnia,
Co najmniej czterech pracowników pracujących
w systemie dwuzmianowym – jeden pracownik
na zmianie.
Ostateczna data rozpoczęcia realizacji ochrony
uzależniona jest od daty przejęcia Obiektu
przez NMM i ustalona zostanie odrębnie.

Zamawiający wskazuje, że zamówienie zostaje
objęte prawem opcji. Wartości przedstawione w
kolumnie „ilość godzin w miesiącu” są
minimalnym zakresem jaki zamówienia jakie
udzieli Zamawiający.
Udzielenie ilość godzin w opcji będzie zależeć
wyłącznie od decyzji Zamawiającego
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6736 godz.

744 godz.
720 godz.
744 godz.
720 godz.
744 godz.
744 godz.
720 godz.
744 godz.
720 godz.
744 godz.
744 godz.
672 godz.

w roku

8760 godz.

Ilość godzin w opcji
w roku

100 godz.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy Muzeum
mogą ulegać doraźnym lub okresowym zmianom.
W takiej sytuacji każdorazowo będą ustalane z
Wykonawcą godziny pracy pracowników ochrony.
Ostateczny rozkład czasu pracy ustalać będą
comiesięczne grafiki służb sporządzane przez
Wykonawcę, a zaakceptowane przez Kierownika
Obiektu.
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