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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY  

„Zapewnienie usług ochrony obiektów w Krakowie: Pawilonu Wyspiańskiego pl. Wszystkich Świętych 2 oraz 
Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego ul. Powiśle 11” 

 

I.   Ochrona PAWILONU WYSPIAŃSKIEGO, Plac Wszystkich Świętych 2, Kraków, od dnia 1 lutego 
2022 roku do dnia 31 stycznia 2023 roku 

1. Ochrona obiektu musi być wykonywana codziennie (również w dni świąteczne i wolne od pracy) w wymiarze 

15-godzinnym, w godzinach od 6:00 do 21:00, a w dniu 31 grudnia 2022 roku od 6:00 do  1 stycznia 2023 roku 

do godziny 21:00 .  

2. Zapoznanie się z obiektem musi nastąpić najpóźniej w dniu 30 stycznia 2022 roku, a przejęcie obiektu od 

wykonawcy dotychczas świadczącego usługi ochrony musi rozpocząć się od godziny 13:00 w dniu 31 stycznia 

2022 roku.  

3. Na obiekcie musi się zawsze znajdować minimum jeden pracownik ochrony.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia codziennie co najmniej dwukrotnej kontroli pracowników 

realizujących umowę na obiekcie, w tym jedna kontrola musi być przeprowadzona w godzinach wieczornych 

tzn. po godz. 18:00 przez osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do nadzoru nad osobami realizującymi usługi 

ochrony. 

5. Zakres obowiązków pracowników ochrony: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom; interwencja wobec osób zakłócających 

porządek publiczny wewnątrz oraz na zewnątrz chronionego obiektu; 

2) sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń pomieszczeń: magazynowych, serwerowni, 

kotłowni; sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń: pokoi biurowych, sali konferencyjnej 

i okien; przygotowywanie konferencji polegające na ustawieniu mebli (krzeseł i stołów), podpięciu 

i uruchomieniu prezentacji multimedialnych, zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez 

pracowników Zamawiającego, monitorowanie odbywających się konferencji i sygnalizowanie 

nieprawidłowości podczas ich trwania oraz powiadamianie o ich zakończeniu; monitorowanie instalacji 

sygnalizacyjnych: p. poż., antywłamaniowej i innych; ciągłe przebywanie w miejscu pełnienia służby 

(budynek i teren wokół budynku); 

3) przestrzeganie zakazu przebywania w budynku pracowników i innych osób poza godzinami pracy bez 

zezwolenia administratora budynku;  

4) niedopuszczanie na teren budynku osób zakłócających porządek publiczny; 

5) systematyczne (co 3 godziny) dokonywanie (w trakcie pełnienia służby) obchodu budynku na zewnątrz 

i wewnątrz, w celu sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia obiektu oraz wykrycia ewentualnych 

faktów wskazujących na możliwość zagrożenia dewastacją, włamaniem, napadem, kradzieżą lub 

pożarem; 

6) pracownik ochrony podczas dokonywania obchodu jest zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia właściwych służb oraz administratora obiektu o pozostawionych (porzuconych) 

rzeczach na terenie obiektu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, które uzna za podejrzane; 

7) codzienne informowanie o spostrzeżeniach i uwagach dotyczących pełnionej służby oraz prowadzenie 

niezbędnej dokumentacji w tym zakresie (m. in. książki pełnienia służby), a w wypadkach szczególnych, 

dotyczących bezpieczeństwa, zagrożenia pożarowego itp., natychmiastowe informowanie 

odpowiednich służb, grupy interwencyjnej oraz administratora budynku lub osoby przez niego 

upoważnionej. 

Grupa interwencyjna to grupa zorganizowana na zlecenie Zamawiającego, która na zlecenie Zamawiającego 

świadczy usługę polegającą na monitoringu sygnałów z lokalnych systemów alarmowych oraz czujników 
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napadowych znajdujących się w obiektach zarządzanych przez KBF. Grupa interwencyjna ma za zadanie 

interweniować na każde żądanie Zamawiającego, a także dokonać kontroli w związku z otrzymaniem 

sygnałów z wyżej wymienionych urządzeń w szacowanym czasie do 10 minut. Zamawiający ma zawartą 

odrębną umowę na świadczenie w/w usługi. 

8) codzienne odczytywanie głównego wodomierza oraz subliczników energii elektrycznej podczas 

rozpoczęcia i zakończenia służby w obiekcie. 

 

II.   Ochrona  obiektu przy ul. Powiśle 11 w Krakowie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia  
 31 stycznia 2023 roku.  

1. Ochrona obiektu musi być wykonywana codziennie (również w dni świąteczne i dni wolne od pracy) 

w wymiarze 14-godzinnym tj. od 8:30 do 22:30, a w dniu 31 grudnia 2022 roku od godziny 8:30 do 1 stycznia 

2023 roku do godziny 22:30, a podczas wydarzenia „Wianki 2022” – przez całą dobę. O terminie wydarzenia 

„Wianki 2022” Zamawiający poinformuje Wykonawcę miesiąc przed planowaną datą rozpoczęcia 

wydarzenia. 

2. Zapoznanie się z obiektem musi nastąpić najpóźniej w dniu 30 stycznia 2022 roku, a przejęcie obiektu od 

wykonawcy dotychczas świadczącego usługi ochrony musi rozpocząć się od godziny 13:00 w dniu 31 stycznia 

2022 roku.  

3. Na obiekcie musi się zawsze znajdować minimum jeden pracownik ochrony.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia codziennie co najmniej dwukrotnej kontroli pracowników 

realizujących umowę na obiekcie, w tym jedna kontrola musi być przeprowadzona w godzinach wieczornych 

tzn. po godz. 18:00 przez osobę wyznaczoną przez Wykonawcę do nadzoru nad osobami realizującymi usługi 

ochrony. 

5. Zakres obowiązków pracowników ochrony: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i interesantom; interwencja wobec osób zakłócających 

porządek publiczny wewnątrz oraz na zewnątrz chronionego obiektu; 

2) sprawdzanie prawidłowości zamknięć i zabezpieczeń pomieszczeń: magazynowych, technicznych, 

serwerowni; sprawdzanie prawidłowości zamknięć drzwi i zabezpieczeń: okien; monitorowanie 

instalacji sygnalizacyjnych: p. poż., antywłamaniowej i innych; ciągłe przebywanie w miejscu pełnienia 

służby (budynek i teren wokół budynku); 

3) przestrzeganie zakazu przebywania w budynku pracowników i innych osób poza godzinami pracy bez 

zezwolenia administratora budynku;  

4) niedopuszczanie na teren budynku osób zakłócających porządek publiczny; 

5) systematyczne (co 3 godziny) dokonywanie (w trakcie pełnienia służby) obchodu budynku na zewnątrz 

i wewnątrz, w celu sprawdzenia prawidłowości zabezpieczenia obiektu oraz wykrycia ewentualnych 

faktów wskazujących na możliwość zagrożenia dewastacją, włamaniem, napadem, kradzieżą, pożarem 

lub aktem agresji; 

6) pracownik ochrony podczas dokonywania obchodu jest zobowiązany do natychmiastowego 

powiadomienia właściwych służb oraz administratora obiektu o pozostawionych (porzuconych) 

rzeczach na ternie obiektu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie, które uzna za podejrzane; 

7) wsparcie organizatorów wydarzeń takich jak konferencje, warsztaty i inne imprezy organizowane  

w obiekcie przy ul. Powiśle 11 poprzez przygotowanie sali zgodnie z poleceniami przekazanymi przez 

administratora budynku lub inną osobę przez niego upoważnioną oraz uporządkowanie sali po 

zakończeniu wydarzenia; 

8) codzienne informowanie o spostrzeżeniach i uwagach dotyczących pełnionej służby oraz prowadzenie 

niezbędnej dokumentacji w tym zakresie (m.in. książki pełnienia służby), a w wypadkach szczególnych, 

dotyczących bezpieczeństwa, zagrożenia pożarowego itp., natychmiastowe informowanie 
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odpowiednich służb, grupy interwencyjnej oraz administratora budynku lub osoby przez niego 

upoważnionej;  

Grupa interwencyjna to grupa zorganizowana na zlecenie Zamawiającego, która na zlecenie 
Zamawiającego świadczy usługę polegającą na monitoringu sygnałów z lokalnych systemów 
alarmowych oraz czujników napadowych znajdujących się w obiektach zarządzanych przez KBF. Grupa 
interwencyjna ma za zadanie interweniować na każde żądanie Zamawiającego, a także dokonać kontroli 
w związku z otrzymaniem sygnałów z wyżej wymienionych urządzeń w szacowanym czasie do 10 minut. 
Zamawiający ma zawartą odrębną umowę na świadczenie w/w usługi. 
 

9) codzienne odczytywanie głównego wodomierza oraz subliczników energii elektrycznej podczas 

rozpoczęcia i zakończenia służby w obiekcie.  

 

III.   Pracownicy ochrony muszą wykonywać swoje czynności w reprezentacyjnym stroju (garnitur z naszytym logiem 

Wykonawcy lub plakietką – w skład garnituru wchodzi biała lub błękitna koszula, spodnie wizytowe w kant, 

marynarka w kolorze spodni z naszytym logiem Wykonawcy lub plakietką, buty czarne pełne) i być wyposażeni 

w niezbędne środki łączności: telefon komórkowy oraz urządzenie (telefon komórkowy, komputer lub laptop) 

z pocztą e-mail, umożliwiające kontakt z Zamawiającym oraz grupą interwencyjną, wyposażoną w środki 

przymusu bezpośredniego (grupę interwencyjną zapewnia Zamawiający). 

 

IV. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia dodatkowej ochrony w/w obiektów w godzinach innych niż 

wskazane w punktach I.1, II.1 , jednak nie więcej niż łącznie 400 osobogodzin w czasie realizacji zamówienia. 

Zamawiający szacuje, że w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2022 roku wykorzystanych zostanie nie więcej niż 

367 godzin, a w okresie od 1 do 31 stycznia 2023 roku nie więcej niż 33 godziny. Zwiększenie liczby osób 

świadczących usługi ochrony następować będzie na wniosek Zamawiającego złożony drogą elektroniczną nie 

później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem świadczenia usługi, 

 

 

 


