Szczecin: Usługa polegająca na całodobowej (również w dni
świąteczne i wolne od pracy) ochronie fizycznej obiektów WAK Nr 1
Koszalin przy ulicy Wojska Polskiego 71 w Koszalinie na okres 12
miesięcy od dnia 01.01- 31.12.2010 r.
Numer ogłoszenia: 376922 - 2009; data zamieszczenia: 28.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury , ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzi.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na całodobowej
(również w dni świąteczne i wolne od pracy) ochronie fizycznej obiektów WAK Nr 1 Koszalin przy ulicy
Wojska Polskiego 71 w Koszalinie na okres 12 miesięcy od dnia 01.01- 31.12.2010 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. W ramach ochrony
fizycznej Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) zorganizowania całodobowej ochrony
fiycznej obiektów WAK Nr 1 Koszalin przy ul. Wojska Polskiego 71. b) realizacji zadań ochrony tylko
swoimi etatowymi pracownikami, posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej. c)
wyposażenia pracowników ochrony w system antynapadowy monitorowany przez ACO. d)
przeprowadzenia co najmniej 2 kontroli w godzinach nocnych. e) skierowania patrolu interwencyjnego
do ochranianego obiektu w ciągu 15 minut po odebraniu sygnału alarmowego. f) opracowania
instrukcji dla pełniących służbę w uzgodnieniu z kierownikiem WAK Nr 1. g) kontrolowania ruchu osób,
pojazdów, sprzętu oraz wydawania kluczy. h) prowadzenia 1 raz na kwartał przeglądów i konserwacji
technicznych środków wspomagających ochronę. i) ewidencjonowania w/w czynności w Rejestrze
napraw, przeglądów technicznych oraz konserwacji systemów i urządzeń alarmowych. j) prowadzenia
książki meldunków z przebiegu pełnienia dyżuru, książki ewidencji wydawania kluczy, książki kontroli
ruchu osobowego, książki kontroli ruchu pojazdów. k) zabezpiecznia pełniących służbę w w/w
dokumenty oraz środki piśmiennicze i środki czystości. l) przeciwdziałania próbom włamania ,
kradzieży i niszczenia mienia. m) sprawdzania po godzinach służbowych zabezpieczenia
pomieszczeń, stanu plomb oraz zabezpieczenia ppoż. n) podejmowania natychmiastowych działań
ratunkowych w razie pożaru lub innych klęsk żywiołowych. o) zawiadomienia w razie potrzeby Policji,
Straży Pożarnej lub Pogotowia Ratunkowego. p) przeciwdziałania negatywnym skutkom innych

nadzwyczajnych zdarzeń losowych. r) niezwłocznego informowania upoważnionego przedstawiciela
Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach istotnych dla bezpieczeństwa obiektu. s) utrzymania
porządku w bezpośrednim sąsiedztwie dyżurki oraz miejscu pełnienia służby. t) pokrycia kosztów za
szkody powstałe w wyniku działań własnych lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. 2.
Przekazanie obiektu do ochrony nastapi w dniu 31.12.2009 r. 3. Wykonawca w terminie 7 dni po
podpisaniu umowy przedstawi kierownikowi WAK Nr 1 Plan Ochrony Obiektu w celu akceptacji.
Wartość szacunkowa całego zamówienia: 125 172,00 zł.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. Zamawiający będzie
wymagał wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5 %.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 Ustawy PZP o zamówienie mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) Posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień, b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) Nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 UPZP oraz nie
zalegają z opłatami na rzecz ZUS, US, KRUS. Ocena: Spełnia/Nie spełnia.

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Pisemne oświadczenie
Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu z tytułu określonego w ust.1, zawierające treść jak w
formularzu do oferty - Oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ); 2.W celu potwierdzenia
posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności pozwalającej
na realizację zamówienia: a) kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności w zakresie
usług ochrony osób i mienia wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
(Zamawiający będzie wymagał przedstawienia oryginału koncesji do wglądu przed podpisaniem
umowy). b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej w zakresie usług umożliwiających wykonanie przedmiotu
zamówienia, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu
składania ofert. c) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,

opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. d) aktualnej informacji Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 oraz 9 ustawy, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty
wspólnej (przez konsorcjum) Wykonawcy ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Brak jakiegokolwiek oświadczenia, dokumentu, o których
mowa w ust.III.2) pkt. 1) jak i udzielenie informacji nieprawdziwej spowoduje wykluczenie
Wykonawcy i uznania oferty za odrzuconą (art. 24 ust. 1÷4) UWAGA: Wszystkie dokumenty
wymienione w części III. 2) winny być złożone w oryginale lub poświadczone przez upoważnioną
osobę kopii. Dokumenty określone w ust. III.2) pkt. 2) ppkt. a),b),c),d) składają wszyscy
członkowie konsorcjum..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.przetargi.rzi.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jak w punkcie I.1)
Po uiszczeniu opłaty w kasie lub na konto Nr 97 1010 1599 0023 8113 9150 0000 w wysokości 4,50
PLN z opisem: opłata za SIWZ nr sprawy 145/U/2009. Ze strony www nieodpłatnie..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.11.2009 godzina 10:00, miejsce: Siedziba RZI Szczecin.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

