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Załącznik nr 1 do SIWZ  
 

 
  REGULAMIN I ZAKRES OBOWI ĄZKÓW SŁUŻBY OCHRONY W ZOO 

WROCŁAW SP. Z O.O. 
 
1. Zamawiający powierza wykonawcy ochronę osób i mienia przed skutkami rabunku i 

włamania w obiekcie oraz konwojowanie wartości pieniężnych 
2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek każdorazowej obsady służby 
3. Wykonawca zapewnia wyposażenie strażników w odpowiednie umundurowanie oraz w 
środki przymusu bezpośredniego zgodnie z obowiązującymi przepisami 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w majątku zamawiającego powstałe na 
skutek zawinionego działania lub zaniechania swoich pracowników 

5. Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przedmiotu 
ochrony 

6. Zamawiający zapewnia Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy pomieszczenie 
socjalno-operatorskie 

 
I. Zasady pełnienia służby 
1. Służba ochrony pełniona jest zgodnie z grafikiem służby, sporządzanym co miesiąc i 

zatwierdzonym przez kierownictwo wykonawcy 
2. Pracownicy ochrony wykonują czynności służbowe całodobowo w umundurowaniu 

firmowym. 
 
II. Obowi ązki pracownika ochrony 
1. Wykonywanie poleceń zamawiającego w zakresie właściwego stanu zabezpieczenia 

obiektu 
2. Sumienne wykonywanie zadań służbowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obiektu, 

ochrony jego mienia 
3. Ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów i wytycznych oraz należyte 

wykonywanie poleceń służbowych. 
4. Przestrzeganie zasad należytego zachowania się w służbie oraz dbałość o wygląd 

zewnętrzny 
5. Przestrzeganie zasad dobrej współpracy z pracownikami ZOO Wrocław oraz gośćmi, 
6. Utrzymywanie w pełnej sprawności sprzętu będącego na wyposażeniu obiektu 
7. Zapoznanie się z charakterem chronionego obiektu, zagrożeniami naturalnymi, 

technicznymi i pożarowymi występującymi na terenie chronionym: 
a) zapoznanie się z lokalizacją pawilonów i wybiegów zwierząt, budynków i budowli (w 

tym Afrykarium), magazynów i garaży, 
b) zapoznanie się z rozkładem pomieszczeń biurowych, 
c) zapoznanie się z lokalizacją firm znajdujących się na terenie obiektu, 
d) zapoznanie się z urządzeniami technicznymi na obiekcie,  
e) dokładne zapoznanie się z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego, ścisłe przestrzeganie 

zasad w niej zawartych, a w szczególności: 
 - zapoznanie się z warunkami, rodzajem i rozmieszczeniem sprzętu gaśniczego oraz 

sposobem jego użycia, 
 - w przypadku powstania pożaru lub istotnego zagrożenia, zaalarmowanie 

pracowników znajdujących się w rejonie zagrożonym, 
 - w razie potrzeby powiadomienie Straży Pożarnej, 
 - przystąpienie do likwidacji pożaru za pomocą dostępnego sprzętu gaśniczego, 
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 - współpraca z prowadzącymi akcję ratowniczą jednostkami Straży Pożarnej, 
 - zabezpieczenie mienia po akcji ratowniczej. 

8.   Podejmowanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadkach zagrożenia życia lub 
zdrowia osób przebywających na terenie ZOO Wrocław. 
9. Zapoznanie się z Regulaminem Porządkowym obowiązującym w obiekcie, oraz 

przestrzeganie postanowień w nim zawartych. 
10. Rejestrowanie w Książce Służb przebiegu służby, uwzględniając wszystkie istotne 

wydarzenia. 
11. Zapoznanie się z raportem ustępującej zmiany oraz ustosunkowanie się do wpisanych 

uwag. 
12. Pracownikom ochrony zabrania się: 

a) opuszczania stanowiska pracy, 
b) korzystania z telefonu służbowego w celach prywatnych, za wyjątkiem przypadków 

uzasadnionych, np. w sprawach losowych 
 
III. Organizacja słu żby ochrony oraz szczegółowe zadania na posterunkach 
 
POSTERUNKI NA TERENIE ZOO – POZA AFRYKARIUM 
 
Posterunek nr 1 – Portiernia – posterunek jednoosobowy. 
Służba całodobowa przez cały okres Umowy. Stanowisko dowódcy zmiany. 
Zadania: 
a) sprawdzanie stanu kluczy użytku bieżącego, 
b) sprawdzenie ewidencji wydawanych kluczy oraz dopilnowanie ich zwrotu, 

 - bezwzględne przestrzeganie zasad wydawania kluczy tylko osobom uprawnionym do 
ich pobierania, 

c) prowadzenie ewidencji wejścia-wyjścia interesantów wchodzących na teren obiektu, 
kierowanie ich do odpowiednich jednostek organizacyjnych po uprzednim telefonicznym 
zaakceptowaniu zainteresowanego, 

d) rejestrowanie wjeżdżających i wyjeżdżających pojazdów dostawczych i osobowych na 
teren ZOO Wrocław – prawo wjazdu mają samochody ujęte w wykazie ZOO Wrocław i 
posiadające ważne przepustki, 

e) kontrolowanie przepustek stałych pracowników ZOO Wrocław, 
f) nie wpuszczanie na teren obiektu osób zajmujących się handlem obnośnym, akwizytorów, 

domokrążców, itp. 
g) dopilnowanie zakazu wynoszenia lub wywozu czegokolwiek bez zezwolenia osób do tego 

upoważnionych, 
h) egzekwowanie organizacji parkowania samochodów w miejscu zarezerwowanym oraz 

zakazu ruchu pojazdów nieupoważnionych na terenie ZOO Wrocław, 
i)    obserwacja obrazu kamer zewnętrznych, 
j) stanowcze reagowanie na wszelkiego rodzaju symptomy dewastacji, rozboju itp., 
k) ścisła współpraca z pozostałymi pracownikami Wykonawcy, w tym z patrolem 
interwencyjnym, 
l) wykonywanie innych poleceń służbowych doraźnie zleconych przez przełożonych oraz 

kierownictwo ZOO Wrocław. 
 
Posterunek nr 2 – Bileter i monitoring (główna brama wejściowa) – posterunek 
dwuosobowy, a w okresie LATO (01.04 – 30.09) w weekendy i święta posterunek 
trzyosobowy        
Służba pełniona jest: 
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       - okres WIOSNA (01.03-31.03) –od godz. 8.30 do godz. 18.00 
 - okres LATO (01.04-30.09) – od godz. 8:30 do godz. 19:00 
 - okres JESIEŃ (01.10-31.10) –od godz. 8:30 do godz. 18:00  
 - okres ZIMA (01.11-28/29.02) – od godz. 8.30 do godz. 17.00  
W weekendy i święta termin zakończenia jest o 1 godzinę później. 
W okresie LATO możliwe jest przedłużenie czasu pracy ze względu na wzmożony ruch 

turystyczny. 
Zadania: 
a) czuwanie nad ruchem osób wchodzących i wychodzących z obiektu 

 - kontrola biletów 
 - zwracanie szczególnej uwagi na osoby, których intencje budzą uzasadnione podejrzenia 

(z uwagi na wygląd zewnętrzny tych osób i ich zachowanie), 
b) stanowcze reagowanie w przypadkach: 

 - przenikania na teren obiektu osób bez biletów lub z niewłaściwymi, 
 - zakłócania porządku i dewastacji 

c) kulturalne i taktowne udzielanie informacji praktycznych (w szczególności 
obcokrajowcom) o zachowaniu się w ZOO Wrocław, 

d) współdziałanie z dowódcą zmiany w przypadkach spostrzeżenia naruszenia porządku 
obowiązującego na terenie obiektu, zwłaszcza przez osoby będące pod wpływem 
alkoholu, 

e)   obserwacja obrazu kamer zewnętrznych. 
 
Posterunek nr 3 – Bileter ( brama wejściowa przy wiadukcie nad ulicą Wróblewskiego) 
– posterunek jednoosobowy 
Służba pełniona jest w okresie LATO od godz. 9.00 do godz. 18.00 
Zadania: jak w przypadku posterunku nr 2 z wyjątkiem pkt e) 
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub skrócenia działalności posterunku nr 
3 w przypadku niesprzyjającej pogody 
 
Posterunek nr 4 – Bileter (brama japońska) – posterunek jednoosobowy 
Służba pełniona jest w okresie LATO  
  - w soboty, niedziele i święta – od godz. 9:00 do godz. 18:00. 
  - w dni powszednie – od godz. 12:00 do godz. 18:00. 
Zadania: jak w przypadku posterunku nr 2 z wyjątkiem pkt e) 
 
Posterunek ruchomy nr 5 – Patrol –posterunek jednoosobowy w godzinach 7.00 – 19.00 
oraz dwuosobowy w godzinach 19.00 – 7.00 
Służba pełniona jest całodobowo. 
Zadania: 
a) dokonywanie obchodów po wyznaczonych trasach, ale często zmienianych marszrutach, 

według częstotliwości zgodnej z harmonogramem służby (do wglądu upoważnionym 
osobom – na portierni). 

b) sprawdzanie stanu zabezpieczeń i zamknięć budynków oraz pomieszczeń gospodarczych, 
c) sprawdzanie stanu ogrodzeń zagród dla zwierząt i stanu ogrodzenia zewnętrznego oraz 

oświetlenia, 
d) zabranianie przebywania na terenie obiektu osobom nie posiadającym odpowiedniego 

zezwolenia, 
e) podejmowanie działań w celu zapobiegania kradzieżom i włamaniom, 
f) stanowcze reagowanie w przypadkach: 
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      - przenikania na teren ZOO Wrocław osób nieuprawnionych do przebywania, 
      - zakłócania porządku i dewastacji mienia ZOO Wrocław oraz nękania zwierząt 
g) sprawdzanie opuszczenia obiektu przez zwiedzających po zamknięciu ogrodu 
h)   podporządkowanie dyspozycjom kierownika zmiany. 
 
POSTERUNKI NA  TERENIE AFRYKARIUM 
 
Posterunek nr 6 - Monitoring w Afrykarium – posterunek jednoosobowy 
Służba pełniona jest : 
     - okres WIOSNA (01.03 – 31.03) -  od godz. 8.30 do godz. 19.00 
     - okres LATO (01.04 -30.09) – od godz. 8.30 do godz. 20.00 
     - okres JESIEŃ (01.10 – 31.10) – od godz. 8.30 do godz. 19.00 
     - okres ZIMA (01.11 – 28/29.02) – od godz. 8.30 do godz. 18.00 
W weekendy i święta termin zakończenia jest o 1 godzinę później. 
W sytuacji gdy zwiedzający nie zdążą opuścić obiektu godzina końcowa może zostać 
przesunięta. 
Zadania: 
a-) obserwacja poprzez system CCTV obiektu oraz osób przebywających w jego wnętrzu, 
b-) czuwanie nad ruchem zwiedzających i sterowanie nim (niedopuszczanie do nadmiernej 
ilości zwiedzających oraz zapewnianie płynności zwiedzania) poprzez dyspozycje 
przekazywane drogą radiową posterunkom nr 7 i 8 
c-) zwracanie szczególnej uwagi na osoby budzące uzasadnione podejrzenia (wygląd, 
zachowanie), 
d-) stanowcze reagowanie w przypadkach prób spożywania alkoholu lub palenia, zakłócania 
spokoju zwierząt lub sprowadzania na nie zagrożenia, zakłócania porządku i dewastacji, 
e-) weryfikacja zagrożeń na terenie obiektu, w tym zgodnie z procedurami potwierdzanie ich 
wystąpienia i alarmowanie odpowiednich służb zewnętrznych, 
f-) utrzymywanie stałej łączności z dowódcą zmiany, patrolem interwencyjnym oraz służbami 
firmy zarządzającej Afrykarium, 
g-) w przypadkach realnych lub prawdopodobnych zagrożeń zaalarmowanie osób 
znajdujących się w obszarze zagrożonym i kierowanie przy pomocy pozostałych posterunków 
akcją ewakuacji i zapobieżeniem powstaniu paniki, 
h-) w przypadku pożaru współpraca z prowadzącymi akcję ratowniczą jednostkami Straży 
Pożarnej i pomoc w zabezpieczeniu mienia po akcji ratowniczej. 
 
Posterunek nr 7 – WE/WY do Afrykarium – posterunek jednoosobowy w dni 
powszednie oraz dwuosobowy w weekendy i święta 
Służba pełniona jest jak na posterunku nr 6 z tym, że godzina rozpoczęcia to 9.00 
Zadania: 
a-) czuwanie nad ruchem osób oczekujących na wejście oraz wchodzących i wychodzących z 
Afrykarium, 
b-) jak pkt. c-) i d-) z zadań posterunku nr 6, 
c-) kulturalne i taktowne udzielanie informacji praktycznych o zachowaniu się w Afrykarium, 
d-) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, 
e-) wykonywanie poleceń posterunku nr 6 oraz radiowy kontakt z pozostałymi posterunkami. 
 
Posterunek ruchomy nr 8 – Patrol wewnątrz Afrykarium – posterunek dwuosobowy 
Służba pełniona jest jak na posterunku nr 6 z tym, że godzina rozpoczęcia to 9.00. 
Zadania: 
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a-) czuwanie nad ruchem wewnątrz Afrykarium oraz pomoc w zapewnieniu płynności 
zwiedzania 
b-) jak pkt b, c, d, e) posterunku nr 7. 
 
Patrol interwencyjny (brygady mobilnej) 

Służba pełniona na wezwanie pracowników posterunków w przypadkach 
wymagających użycia środków przekraczających posiadane możliwości (broń, siła ludzka).  
Czas reagowania: 

- nie dłużej niż 7 minut w nocy, 
- nie dłużej niż 15 minut w dzień. 

Ustala się, że użyte określenie noc – oznacza godziny od 22.00-6.00 w okresie od 1 kwietnia 
do 30 września i godziny od 20.00-6.00 w okresie od 1 października do 31 marca. 
 
 
Wszelkie zmiany dotyczące zakresu zadań służby ochrony w ZOO Wrocław mogą być 
wprowadzone po uprzedniej akceptacji obu stron. 
 
Konwoje 

Wykonawca będzie ochraniał wartości pieniężne do wysokości 5-ciu jednostek 
obliczeniowych (§ 1 ust. 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 
2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
(Dz.U. z 2010 r., Nr 166, poz. 1128 z późn. zm.) podczas ich transportu. Konwój 
każdorazowo będzie zamawiany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego. 
Szacowana ilość konwojów przez okres trwania umowy (24 miesięcy) – 500.  Konwój 
obejmuje trasę z siedziby ZOO Wrocław do banku w granicach administracyjnych miasta 
oraz wewnątrz terenu ZOO Wrocław. Ze względu na charakter wykonywanego zamówienia 
szczegółowe informacje dotyczące konwojowania wartości pieniężnych będą udostępnione 
wyłącznie wybranemu Wykonawcy. 
 
 
Pozostałe wymagania 
 

1.Miejscem wykonania Zamówienia jest teren ZOO Wrocław, na którym znajdują się 
wybiegi i obiekty stałe dla zwierząt oraz budynki przeznaczone na biura i zaplecza 
gospodarcze. Z uwagi na fakt, że zakres przedmiotu zamówienia będzie świadczony na 
specyficznym terenie obiektu użyteczności publicznej, gdzie jednorazowo może 
przebywać duża grupa ludzi, w tym osoby nieletnie, niepełnosprawne oraz w podeszłym 
wieku, zatrudnione osoby Wykonawcy muszą: 
- charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, posiadać zdolności psychofizyczne do 
pracy w bezpośrednim kontakcie z dużą liczbą osób oraz posiadać umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 
-  posiadać co najmniej jednoroczny staż pracy w ochronie wielkopowierzchniowych 
obiektów użyteczności publicznej otwartych dla ludności. 

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony 
mienia.  Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia Książki Służb, do której 
personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne 
wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego.  W terminie 
do piątego dnia następującego po miesiącu świadczenia usług, Wykonawca 
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zobowiązany będzie do składania Zamawiającemu książki służb prowadzonej w 
miesiącu poprzedzającym. 

3.Służba ochrony pełniona będzie zgodnie z grafikiem służby, sporządzanym co miesiąc, 
zatwierdzonym przez kierownictwo Wykonawcy i dostarczonym Zamawiającemu, wraz 
z ewentualnymi zmianami wprowadzanymi w trakcie danego miesiąca. 

4.Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca funkcję dowódcy zmiany była zatrudniona na 
umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zatrudnione osoby nie mogą być 
osobami karanymi, muszą posiadać umiejętność obsługi systemu sygnalizacji 
napadowo-włamaniowej, systemu CCTV oraz umiejętność gaszenia pożarów 
podręcznym sprzętem p.poż. Od bileterów wymaga się dodatkowo umiejętności 
posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim w stopniu podstawowym. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania powyżej wskazanych umiejętności 
zatrudnionych osób. 

5.Zamawiający wymaga, aby przynajmniej jedna osoba pełniąca ochronę na każdej zmianie 
posiadała licencję pracownika ochrony min. I stopnia, a zatrudnione osoby realizujące 
usługę konwojowania wartości pieniężnych oraz wchodzący w skład brygady mobilnej 
muszą posiadać licencje pracowników ochrony min. I stopnia oraz być wyposażeni w 
środki przymusu bezpośredniego. 

6.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zatrudnionym osobom na stanowiskach 
ochrony, umundurowania służbowego jego firmy oraz środków przymusu 
bezpośredniego. 

7.Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone 
Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku 
niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu 
przedmiotu zamówienia. Za stwierdzone naruszenia w realizacji zamówienia 
Zamawiający naliczy kary określone w §8 Umowy. 

8.Wykonawca zapewni formalne i techniczne możliwości szybkiego sprawdzenia stanu 
trzeźwości zatrudnionych osób. 

9.Wykonawca zapewni pełną ochronę i odpowiedzialność za sprzęt i wyposażenie 
znajdujące się w obiektach chronionych. 

10. Wykonawca zapewni monitorowanie sygnałów alarmowych. 
11. W trakcie wykonywania zamówienia Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

wnoszenia dodatkowych uwag i wskazówek dotyczących zamówienia wynikających z 
zaistniałych okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć. 


