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                                           Załącznik nr 1 do SWZ 

Nr sprawy DP-271-9/2021 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Zapewnienie usług ochrony osób i mienia na potrzeby imprez i innych projektów organizowanych  

przez Krakowskie Biuro Festiwalowe od 04 sierpnia do 03 września 2021r. 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez wykonawcę usługi ochrony osób i mienia na potrzeby 

wydarzenia Kraków Culture Summer 2021 organizowanego przez Krakowskie Biuro Festiwalowe od 04 sierpnia 

2021r. do 03 września 2021r., w tym imprez masowych w rozumieniu ustawy 20 marca 2009 o bezpieczeństwie 

imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2171 z późn. zm.), imprez na drogach publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 poz. 450 z późn. zm.), a także ochrona 

infrastruktury technicznej i instalacji eksponowanych w przestrzeni miejskiej. Wszystkie w/w imprezy i 

przedsięwzięcia odbędą się w Krakowie. W ramach realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany będzie 

również do przygotowania zgodnych ze scenariuszami imprez całościowych wniosków o zezwolenie na 

organizację imprez masowych lub imprez na drodze (wykorzystanie drogi w sposób szczególny), w tym Planów 

Zabezpieczenia Imprezy, a następnie, po akceptacji przygotowanej dokumentacji przez przedstawiciela 

Zamawiającego, złożenia w imieniu Zamawiającego wniosków i dążenia do uzyskania pozytywnej decyzji 

administracyjnej, łącznie z wystąpieniem do właściwych służb o wydanie opinii niezbędnych do uzyskania decyzji.  

 

WYMAGANIA 

1. Liczba osób (pracowników ochrony) pełniących jednoczesną służbę: 

 1) podczas montaży, prób i demontaży – od 1 do 30 osób, 

 2) podczas imprez niebędących imprezami masowymi lub imprezami na drodze: od 2 do 90 osób, 

 3) podczas imprez masowych lub imprez na drodze – od 2 do 170 osób, 

 4) podczas ochrony mienia nie związanego z imprezami – od 1 do 30 osób. 

2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie także w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy (soboty 

i niedziele). 

3. Szacunkowa łączna liczba godzin: około 5 200. Opis przedmiotu zamówienia zawiera szacunkowe zesta-

wienie planowanych terminów i liczby osobogodzin. Szacunkowe zestawienie nie jest wiążące dla Wyko-

nawcy, a każdorazowo zlecenie realizacji usługi będzie następować na zasadach określonych w punkcie 8 

OPZ.  

4.       W ramach realizacji zamówienia wybrany Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

1) zapewnienia ochrony osób podczas trwania danej imprezy, w tym w szczególności zapewnienia bezpie-

czeństwa osobom w niej uczestniczącym; 

2) zapewnienia ochrony mienia – infrastruktury (m.in. sprzętu i narzędzi) podczas przygotowania do danej 

Imprezy (montaże, próby, etc.), podczas trwania imprez aż do momentu zakończenia wszystkich demon-

taży; 

3) postępowania z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4) starannego działania w ramach możliwości prawnie dozwolonych, poprzez ciągłą aktywną obecność 

i wykonywanie czynności mających na celu zabezpieczenie Imprezy przed ingerencją osób uniemożli-

wiających jej prawidłowy przebieg, zakłócających porządek publiczny i zachowujących się niezgodnie z 

regulaminem imprezy; 

5) wykonywania zadań nakreślonych przez Policję podczas spotkania roboczego przeprowadzonego 

w obecności Zamawiającego; 

6) jednolitego oznakowania i umundurowania osób, którym powierzył czynności zabezpieczenia oraz wy-

posażenia ich w niezbędny do realizacji niniejszej umowy sprzęt i środki ochrony osobistej, łączności 

bezprzewodowej i przymusu bezpośredniego; 

7) o ile jest to obowiązkowe na podstawie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, utrwa-

lania przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w sposób określony 

w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 
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sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej (Dz. U. 2011 Nr 16, poz. 73); 

8) zapewnienia we własnym zakresie niezbędnego sprzętu i kadry, posiadającej odpowiednie wykształce-

nie, przeszkolenie i specjalistyczne uprawnienia zawodowe; 

9) realizacji umowy według szczegółowych harmonogramów, o których mowa we wzorze umowy, przeka-

zanych przez Zamawiającego po podpisaniu umowy, zgodnie z pkt 11; 

10) zapewnienia udziału swojego przedstawiciela (przedstawicieli) w spotkaniach ze służbami zabezpiecza-

jącymi imprezy; 

11) opracowania, wydrukowania (w formacie minimum A4) oraz udostępnienia na terenie imprezy masowej 

lub imprezy na drodze regulaminów imprez w miejscach dobrze widocznych dla publiczności; 

12) przygotowania zgodnych ze scenariuszami imprez całościowych wniosków o zezwolenie na organizację 

imprez masowych lub imprez na drodze (wykorzystanie drogi w sposób szczególny), w tym Planów Za-

bezpieczenia Imprezy, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym w trybie roboczym (umożliwiających 

złożenie ww. wniosków w terminach ustawowych), a następnie, po akceptacji przygotowanej dokumen-

tacji przez przedstawiciela Zamawiającego, złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku i dążenia do uzy-

skania pozytywnej decyzji administracyjnej, łącznie z wystąpieniem do właściwych służb o wydanie opi-

nii niezbędnych do uzyskania decyzji i zastosowaniem się do wymogów ww. służb przedstawionych w 

czasie postępowania i w samych opiniach. Przed rozpoczęciem danej imprezy Zamawiający przekaże 

wszystkie informacje niezbędne do przygotowania dokumentacji. Po uzyskaniu decyzji, Wykonawca nie-

zwłocznie przedłoży jej oryginał Zamawiającemu; 

13) wyposażenia wszystkich pracowników służby porządkowej, służby informacyjnej i kierowników bezpie-

czeństwa w identyfikatory, zawierające następujące informacje: 

a) nazwę wystawcy identyfikatora, 

b) numer identyfikacyjny i wizerunek twarzy, 

c) termin ważności, 

d) pieczęć i podpis wystawcy identyfikatora; 

14) przekazywania Zamawiającemu, każdorazowo w przypadku imprezy masowej, ewidencji wydanych 

identyfikatorów, zawierających następujące dane: 

a) imię i nazwisko oraz numer PESEL członka służby pobierającego identyfikator lub serię i numer do-

kumentu potwierdzającego tożsamość, 

b) podpis członka służby pobierającego identyfikator, datę i godzinę pobrania, 

c) numer zaświadczenia o ukończeniu przez członka służby przeszkolenia w zakresie zabezpieczania 

imprez masowych i dane identyfikujące wystawcę tego zaświadczenia, 

d) informacji o zatrudnieniu na umowę o pracę – dotyczy tych Wykonawców, którzy na etapie składa-

nia ofert złożyli deklarację w tym zakresie oraz podsumowanie w tym zakresie zawierające % osób 

zatrudnionych na umowę o pracę w stosunku do wszystkich osób skierowanych od ochrony imprezy 

masowej oraz wymiar zatrudnienia. 

5. Wykonawca kończy świadczenie usług ochrony podczas trwania wydarzeń po opuszczeniu ich terenu przez 

uczestników, decyzją upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. 

6. Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował pozwoleniem radiowym na używanie radiokomunikacyj-

nych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej na nie mniej 

niż jedno pasmo częstotliwości dla nie mniej niż 15 noszonych stacji nadawczo-odbiorczych o mocy niezbęd-

nej dla zabezpieczenia imprezy. Pozwolenie radiowe musi obowiązywać na terenie miasta Krakowa. 

7. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający w szczególności nie 

zapewnia pracownikom Wykonawcy noclegów, posiłków i napoi, odzieży roboczej, namiotów, urządzeń 

ogrzewających, pomieszczeń do przechowywania sprzętu itp. 

8. Szczegółowy harmonogram ochrony osób i mienia Zamawiający przekaże wykonawcy po podpisaniu umowy, 

zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, w terminie co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem zabezpieczenia 

danej imprezy/ wydarzenia. 

9. W przypadku imprez masowych uznanych przez Zamawiającego za wymagające wzmożonego zabezpieczenia, 

Zamawiający może wymagać od Wykonawcy zwiększenia lub zmniejszenia ilości pracowników służby porząd-

kowej o maksymalnie 25% ogółu pracowników zabezpieczających daną imprezę masową. Informację taką 

Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 72 godziny przed datą danej imprezy maso-

wej. 
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10. Zamawiający zapewni wyposażenie swoich obiektów, urządzeń i pomieszczeń w sprzęt przeciwpożarowy, 

prawidłowe oznakowanie dróg ewakuacyjnych i dojazdowych oraz zapewni bezpieczeństwo i pomoc me-

dyczną osobom obecnym na każdej z Imprez, będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone uczestnikom Imprez. 

11. Terminy Wydarzenia, na potrzeby których planowane są usługi ochrony w ramach realizacji niniejszego za-

mówienia (poniższy plan jest orientacyjny, liczba i rodzaj poszczególnych imprez mogą ulec zmianie. 
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Szacunkowe zestawienie planowanych terminów i liczby osobogodzin 

 

 

MAŁA SCENA   DUŻA SCENA 

Data Godziny 
Ilość 

h 
Ilość osób Ilość h łącznie  Data Godziny Ilość h Ilość osób Ilość h łącznie 

04.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  23.08.2021 7:00-21:00 10 4 40 

04.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  23.08.2021 21:00-7:00 14 2 28 

05.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  24.08.2021 7:00-21:00 10 4 40 

05.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  24.08.2021 21:00-7:00 14 2 28 

06.08.2021 7:00-21:00 14 5 70  25.08.2021 7:00-21:00 10 4 40 

06.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  25.08.2021 21:00-7:00 14 2 28 

07.08.2021 7:00-21:00 14 5 70  26.08.2021 7:00-21:00 10 4 40 

07.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  26.08.2021 21:00-7:00 14 2 28 

08.08.2021 7:00-21:00 14 5 70  27.08.2021 7:00-15:00 8 18 144 

08.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  27.08.2021 15:00-00:00 9 140 1260 

09.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  27.08.2021 00:00-7:00 7 10 70 

09.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  27.08.2021 10:00-22:00 12 2 24 

10.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  28.08.2021 7:00-15:00 8 8 64 

10.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  28.08.2021 15:00-00:00 9 55 495 

11.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  28.08.2021 00:00-7:00 7 5 35 

11.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  29.08.2021 7:00-15:00 8 8 64 

12.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  29.08.2021 15:00-00:00 9 55 495 

12.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  29.08.2021 00:00-7:00 7 5 35 

13.08.2021 7:00-21:00 14 5 70  30.08.2021 7:00-21:00 14 5 70 

13.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  30.08.2021 21:00-7:00 10 3 30 

14.08.2021 7:00-21:00 14 5 70  31.08.2021 7:00-21:00 14 5 70 

14.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  31.08.2021 21:00-7:00 10 3 30 

15.08.2021 7:00-21:00 14 5 70  01.09.2021 7:00-21:00 14 5 70 

15.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  01.09.2021 21:00-7:00 10 3 30 

16.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  02.09.2021 7:00-21:00 14 5 70 
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16.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  02.09.2021 21:00-7:00 10 3 30 

17.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  03.09.2021 7:00-21:00 14 3 42 

17.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  03.09.2021 21:00-7:00 10 3 30 

18.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  04.09.2021 7:00-21:00 14 3 42 

18.08.2021 21:00-7:00 10 2 20  04.09.2021 21:00-7:00 10 3 30 

19.08.2021 7:00-21:00 14 2 28  RAZEM   324 374 3502 

19.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

20.08.2021 7:00-21:00 14 5 70  RAZEM SCENY 

20.08.2021 21:00-7:00 10 2 20      948 505 5128 

21.08.2021 7:00-21:00 14 5 70       

21.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

22.08.2021 7:00-21:00 14 5 70       

22.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

23.08.2021 7:00-21:00 14 2 28       

23.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

24.08.2021 7:00-21:00 14 2 28       

24.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

25.08.2021 7:00-21:00 14 2 28       

25.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

26.08.2021 7:00-21:00 14 2 28       

26.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

27.08.2021 7:00-21:00 14 2 28       

27.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

28.08.2021 7:00-21:00 14 2 28       

28.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

29.08.2021 7:00-21:00 14 2 28       

29.08.2021 21:00-7:00 10 2 20       

RAZEM 624 131 1626       

           

 


