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Szczegółowy Opis i Zakres Przedmiotu Zamówienia (SOPZZ) 

I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia przed 
kradzieżą, włamaniem, rozbojem, wandalizmem oraz nieuprawnionym wstępem na 
ochraniany teren/ obiekt. Ochraniany teren obejmuje obszar kampusu Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, znajdujący się w Krakowie przy al. 29 
Listopada 46-54 o łącznej powierzchni działki 7,71 ha wraz ze znajdującymi się tam 
wydzielonymi parkingami oraz następującymi budynkami: 
- Budynek Wydziału Leśnego al. 29 Listopada 46 
- Budynek Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa al. 29 Listopada 54 
- Budynek Klubu Akademickiego Arka al. 29 Listopada 50 
- Budynek Dom Studencki III al. 29 Listopada 48 c 
- Budynek Dom Studencki III al. 29 Listopada 48 b 
- Budynek Dom Studencki Merkury al. 29 Listopada 48 a 
- Budynek Studium Wychowania Fizycznego al. 29 Listopada 58 
- Budynek „dworek Janczewskiego” al. 29 Listopada 52 
- Budynek Stołówki ul. Klemensiewicza 3 
 

II.  Ochrona będzie realizowana w szczególności poprzez: 
- pełnienie dyżurów przez pracowników ochrony na terenie kampusu Uniwersytetu 
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; 
- zapewnienie wsparcia dla pracownika ochrony w postaci grupy interwencyjnej tzn. patrolu 
nieuzbrojonego, zmotoryzowanego, przygotowanego i wyposażonego, będącego                            
w gotowości do podjęcia bezpośredniej interwencji na wezwanie pracownika ochrony 
wykonawcy lub upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (osób sprawujących nadzór 
nad wykonaniem umowy ze strony Zamawiającego wskazanych w § 11 ust. 1 umowy), 
mającym na celu oddalenie zagrożenia bądź usunięcie już istniejącego naruszenia chronionego 
mienia lub dostępu do tegoż, zatrzymanie sprawców szkody, zabezpieczenie śladów w 
przypadku popełnienia czynu zabronionego na chronionym terenie.  

 
III. Pracownicy ochrony zobowiązani są podczas służby na terenie kampusu Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, w szczególności do: 
1) Punktualnego zgłaszania się do pracy, jej rozpoczęcia i kontynuowania zgodnie z grafikiem 

służb, a w niezbędnych przypadkach dostosowania się do godzin pracy doraźnie 
wyznaczonych przez Zamawiającego; 

2) Wykonywania zadań służbowych w ustalonym ubiorze służbowym, w tym posiadania 
imiennego identyfikatora ze zdjęciem. Odzież pracowników realizujących usługę musi być 
oznakowana znakiem firmowym wykonawcy. 

3) Systematycznego patrolowania terenu kampusu oraz potwierdzenia tego faktu poprzez 
dokonywanie wpisów w książkach służb, znajdujących się na portierniach domów 
studenckich. 

4) Zapobiegania niepożądanym zdarzeniom w ochranianym terenie, a w przypadku ich 
wystąpienia, podejmowanie odpowiednich działań w tym powiadamianie i współdziałanie               
z odpowiednimi służbami jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Pogotowie Ratunkowe, 
Pogotowie Energetyczne, Gazowe i Wodociągowe itp. (w szczególności gdy zdarzenie 
dotyczy kradzieży, pożaru, awarii instalacji elektrycznej, gazowej, itp.). 

5) Egzekwowania zakazu parkowania przez osoby nieuprawnione na terenie obiektu 
chronionego. 



6) Egzekwowania przestrzegania organizacji ruchu w obszarach komunikacyjnych, na 
ochranianym terenie, w tym na terenie zamkniętego parkingu przy Domach Studenckich. 

7) Obsługi zainstalowanego na terenie kampusu płatnego systemu parkingowego w zakresie 
zezwolenia na wjazd i wyjazd (otwieranie szlabanu ), służbom (Policji, Straży Pożarnej, 
Straży Miejskiej, Pogotowiu Ratunkowemu, Gazowemu i Energetycznemu (a także pojazdom 
służb oczyszczania miasta, transportu azotu i innych pojazdów na polecenie upoważnionych 
pracowników zamawiającego.  

8) Stosowania środków przymusu bezpośredniego w przypadkach i zasadach określonych w 
przepisach prawa. 

9) Ujmowania osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego, a także dla chronionego terenu i niezwłoczne przekazanie tych osób policji. 

10) Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji mających wpływ bezpieczeństwo 
Zamawiającego oraz ochranianego terenu i obiektów – w czasie trwania umowy jak również 
po jej rozwiązaniu. 

11) Dbania o swój wygląd zewnętrzny, czystość i higienę osobistą. 
12) Dbania o wizerunek Zamawiającego oraz Wykonawcy (firmy ochroniarskiej). 
13) Zwracania się do obsługi i klientów kampusu w sposób zdecydowany, spokojny i kulturalny 

oraz przestrzeganie w tym zakresie wytycznych i instrukcji Zamawiającego, w tym 
szczególnie regulaminu korzystania kampusu UR; 

14) Usuwania z terenu kampusu (w porozumieniu z kierownikiem klubu Arka oraz kierownikami 
lub portierami domów studenckich ), osób zakłócających porządek. 

15) Sprawdzania uprawnień do wejścia na teren kampusu – dotyczy uzasadnionych przypadków: 
imprezy masowe, praca nocna itp. 

16) Przestrzegania regulaminu korzystania kampusu UR i zasad korzystania z parkingu w obrębie 
Kampusu przy 29 Listopada, zasad bhp, ppoż., itd.   

17) Wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku doraźnie zleconych przez 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (osób sprawujących nadzór nad wykonaniem 
umowy ze strony Zamawiającego wskazanych w § 11 ust. 1 umowy). 

 

 

 


