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Załącznik 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę całodobowej ochrony TAURON Areny 
Kraków w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego z 
zainstalowanych kamer i urządzeń alarmowych w Obiekcie przez kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej. 

2. Ochrona TAURON Areny Kraków będzie wykonywana na pięciu posterunkach: 

a) jednoosobowy posterunek przy bramie wejściowej nr 7 – stała ochrona łącząca ochronę fizyczną 
osób i mienia z monitorowaniem Obiektu i terenu przy użyciu systemu wizyjnego, 

b) jednoosobowy posterunek przy bramie wejściowej do Małej Hali – stała ochrona łącząca ochronę 
fizyczną osób i mienia z monitorowaniem Obiektu i terenu przy użyciu systemu wizyjnego, 

c) jednoosobowy posterunek na recepcji głównej – stała ochrona łącząca ochronę fizyczną osób i 
mienia z monitorowaniem Obiektu i terenu przy użyciu systemu wizyjnego, 

d) jednoosobowy posterunek – stała ochrona polegająca na stałym dozorze sygnałów wczesnego 
ostrzegania, przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w systemach alarmowych i wizyjnych 
zainstalowanych w Obiekcie, 

e) jednoosobowy posterunek obchodowy – pracownik na tym posterunku będzie posiadać status 
dowódcy.  

3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zmieni liczbę osób pełniących służbę na następujących 
zasadach: 

a) zwiększy tymczasowo lub na stałe liczbę osób pełniących służbę o dodatkowe osoby (jednak nie 
więcej niż o 10). Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze zwiększenia co najmniej 7 dni 
wcześniej. Ilość dodatkowych osób i uruchomienie dodatkowych posterunków będzie ustalana 
pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę 
o ostatecznej decyzji dotyczącej zwiększenia liczby osób nie później niż 48 godzin wcześniej; 

b) zmniejszy tymczasowo lub na stałe liczbę osób pełniących służbę na danej zmianie lub w systemie 
całodobowym. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o tym fakcie co najmniej 7 dni wcześniej. 

4. Wymogi dotyczące osób pełniących służbę w Obiekcie (w tym dodatkowych osób, o których mowa w pkt 
3.a): 

a) wszystkie osoby będą spełniać następujące warunki: 

i) będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu art. 26 
ustawy o ochronie osób i mienia, 

ii) będą przeszkolone z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w tym z użyciem 
defibrylatora), 

iii) będą posiadać dobrą znajomość obsługi komputera, 

iv) będą przeszkolone i będą posiadać pełną znajomość topografii Obiektu, 

v) będą przeszkolone i będą posiadać znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych 
włączników prądu i instalacji p.poż; 

vi) będą przeszkolone i będą posiadać wiedzę o zakresie obowiązków wynikających z umowy; 

vii) będą w dobrej kondycji fizycznej, będą posiadać wysoką kulturę osobistą i miłą prezencję oraz 
będą komunikatywne. 

b) minimum trzy osoby na każdej zmianie będą przeszkolone i będą biegłe w obsłudze urządzeń i 
systemów zainstalowanych w centrum monitoringu; 

c) wszystkie osoby będą wyposażone w: 

i) odpowiedni ubiór służbowy – według wzoru zaproponowanego przez Wykonawcę i 
zaakceptowanego przez Zamawiającego, przy czym osoby pełniące obowiązki na posterunkach 
przy Małej Hali i na recepcji głównej – białe koszule, czarne lub ciemnogranatowe 
spodnie/spódnice. Ponadto wszyscy pracownicy będą wyposażeni w jednolity ubiór wierzchni 



Dozór i ochrona osób i mienia w TAURON Arena Kraków 
Załącznik 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia 2 / 3 

 
pozwalający na realizację zadań na wolnym powietrzu  

ii) czytelny identyfikator zawierający zdjęcie, imię i nazwisko, nazwę firmy Wykonawcy oraz 
funkcję lub stanowisko, 

iii) środki łączności – profesjonalny radiotelefon, o mocy powyżej 1W, którego sprawność działania 
w warunkach Obiektu zostanie sprawdzona i potwierdzona przed przystąpieniem do realizacji 
Umowy oraz pomocniczo telefon komórkowy,  

iv) latarkę, 

v) środki piszące; 

d) osoba pełniąca służbę na posterunku na recepcji głównej będzie posługiwać się językiem angielskim 
w stopniu co najmniej komunikatywnym; 

e) osoba pełniąca służbę na posterunku obchodowym (dowódca zmiany) będzie wyposażona w środki 
przymusu bezpośredniego zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia; 

5. Wymogi dotyczące zmian/grafiku służb: 

a) zmiany nie mogą być dłuższe niż 12 godzin; 

b) na każdej zmianie zatrudnieni będą zarówno mężczyźni, jak i kobiety; 

c) służby będą prowadzone według tygodniowych „Grafików dyżurów”. Wykonawca będzie składać 
Zamawiającemu „Grafik dyżurów” nie później niż w piątek w tygodniu poprzedzającym okres objęty 
dokumentem. Dopuszcza się zmianę pojedynczych osób w „Grafiku dyżurów”. Informację o takiej 
zmianie Wykonawca będzie przekazywać nie później niż 48 godzin przed dyżurem. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji zmiany danej osoby. 

6. Zadania Wykonawcy: 

a) prowadzenie dokumentacji ochrony, w tym „Książki Służby”, 

b) codzienne przekazywanie w formie elektronicznej na adres ……………… „Raportu Dobowego” 
uwzględniającego wszelkie zdarzenia i incydenty podczas służby oraz opisującego stan Obiektu; 

c) przekazywanie w formie pisemnej miesięcznych raportów zawierających o przebiegu realizacji 
umowy oraz uwagi lub wnioski pozwalające na poprawę efektywności pracy, 

d) uzgodnienie z Zamawiającym zasad prowadzenia ewidencji osób wchodzących i upoważnionych do 
przebywania w Obiekcie. 

7. Obowiązki wszystkich osób pełniących służbę w Obiekcie: 

a) znajomość i zapewnienie przestrzegania regulaminów i instrukcji obowiązujących w Obiekcie oraz 
obowiązków wynikających z umowy; 

b) odnotowywanie wszystkich zdarzeń mających związek z bezpieczeństwem Obiektu w „Książce 
Służby”, do której prowadzenia zobowiązany jest Wykonawca; 

c) sprawdzenie stanu zabezpieczenia Obiektu, w tym m.in. zamknięcia, oszklenia, oświetlenia 
wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji sanitarnych, c.o., ppoż. i innych urządzeń znajdujących się 
w Obiekcie;  

d) niewpuszczanie do Obiektu osób nieuprawnionych; 

e) żądanie opuszczenia Obiektu w stosunku do osób nieuprawnionych; 

f) zapewnienie porządku publicznego w Obiekcie, podejmowanie wszelkich działań przewidzianych i 
dopuszczalnych prawem w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub 
naruszenia obowiązujących w Obiekcie procedur (m.in. stwierdzenia próby włamania lub ataku na 
chronione mienie lub osobę), w tym czynności mających na celu zatrzymanie sprawców oraz 
zabezpieczenie Obiektu do czasu przybycia służb ratowniczych lub interwencyjnych lub 
przedstawiciela Zamawiającego;  

g) wydalanie z Obiektu osób naruszających regulaminy obowiązujące w Obiekcie;  

h) taktowne i profesjonalne traktowanie osób wchodzących do Obiektu oraz udzielanie im niezbędnych 
informacji o Obiekcie; 

i) dozór nad elektroniczną ochroną Obiektu, w tym obsługa systemu zabezpieczenia przed kradzieżą 
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i włamaniem oraz zagrożeniem pożarowym wykonywany poprzez monitorowanie sygnałów 
pochodzących z systemów alarmowych zainstalowanych w Obiekcie; 

j) wyłączanie napowietrzania klatek schodowych po każdym zweryfikowanym alarmie pożarowym; 

k) zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego Obiektu, a w szczególności przestrzeganie „Instrukcji 
Bezpieczeństwa Pożarowego dla TAURON Arena Kraków”; 

l) niezwłocznie powiadamianie Zamawiającego o każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego 
zabezpieczenia Obiektu, w tym: awarii bądź jakiejkolwiek innej niesprawności łącza telefonicznego, 
wykrytego przez stację monitorującą, mających wpływy na monitorowanie systemu alarmowego,  
oraz próbie włamania, wypadku losowym lub innym uszkodzeniu instalacji i urządzeń w Obiekcie;  

m) niezwłoczne powiadamianie służb ratowniczych i interwencyjnych o wystąpieniu w Obiekcie zdarzeń 
wymagających ich udziału; 

n) w uzasadnionych przypadkach asystowanie pracownikom firmy sprzątającej w trakcie wykonywania 
prac porządkowych, a także asystowanie pracownikom Zamawiającego podczas czynności w 
Obiekcie; 

o) ścisła współpraca z Zamawiającym, służbami porządkowymi i innymi jednostkami w czasie imprez 
odbywających się na terenie Obiektu; 

p) wykonywanie innych czynności związanych z bezpośrednią ochroną Obiektu wskazanych przez 
Zamawiającego. 

8. Osoba pełniąca służbę na posterunku na recepcji głównej jest ponadto zobowiązana do: 

a) wydawania identyfikatorów uprawniających do jednorazowego wejścia na teren Obiektu w 
uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym i prowadzenia ewidencji w tym 
zakresie; 

b) wydawania kluczy do pomieszczeń uprawnionym osobom i prowadzenia ewidencji w tym zakresie. 

9. Osoba pełniąca służbę na posterunku obchodowym (dowódca) jest ponadto zobowiązana do 
dokonywania każdego dnia obchodów Obiektu. Obchód musi być rozpoczęty nie później niż godzinę po 
zakończeniu poprzedniego obchodu. Każdy obchód musi być wpisany do „Książki Służby”. 

10. Obowiązki Zamawiającego: 

a) przeszkolenie osób wskazanych przez Wykonawcę do obsługi systemów alarmowych. Przeszkolone 
osoby potwierdzają ten fakt na piśmie; 

b) niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wszelkich awariach systemów elektronicznych związanych 
z bezpieczeństwem; 

c) zapewnienie Wykonawcy dwóch pomieszczeń w Obiekcie. 

 


