
Poznań: Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku połoŜonego w

Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym

Numer ogłoszenia: 182105 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu , ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8410500, faks 061 8480556.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiat.poznan.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku

połoŜonego w Poznaniu, przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie przyległym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest: a)

świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia w budynku przy ul. Jackowskiego 18 oraz na terenie

przyległym; b) obsługa systemu wizyjnego, sygnalizacji włamania, systemu przeciwpoŜarowego; c) świadczenie

usługi ochrony osoby przewoŜącej pieniądze do banku; d) dostawa i odbiór dokumentów z siedziby Wydziału

Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu do filii Wydziału w : Stęszewie, Mosinie,

Pobiedziskach, Murowanej Goślinie, Swarzędzu, Tarnowie Podgórnym i z filii do Wydziału Komunikacji i

Transportu. e) sporządzenie w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy PLANU OCHRONY. 2. W zakresie

przedmiotowej usługi mieszczą się w szczególności: 1) Zabezpieczenie mienia przed działaniami przestępczymi, a

w szczególności kradzieŜą, włamaniem i innymi formami wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną

prowadzenie obserwacji osób wchodzących i wychodzących z obiektu. 2) Obsługa systemu wizyjnego, sygnalizacji

włamania, systemu przeciwpoŜarowego. 3) Ochrona osoby przewoŜącej pieniądze z i do banku. 4) Dostawa i

odbiór dokumentów z siedziby Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu do filii

Wydziału w Stęszewie, Mosinie, Pobiedziskach, Murowanej Goślinie, Swarzędzu, Tarnowie Podgórnym i z filii do

Wydziału Komunikacji i Transportu zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 9 niniejszego paragrafu. 5)

Ochrona przed zaborem lub zniszczeniem wyposaŜenia. 6) Ochrona przed dostępem, zaborem lub zniszczeniem

dokumentów a w szczególności zawierających informacje prawnie chronione 7) Ochrona kancelarii tajnej. 8)

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i innym osobom przebywającym na terenie strzeŜonym. 9) Nie
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wpuszczanie osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (narkotyki). 10) Nie

wpuszczanie akwizytorów. 11) Podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek na terenie budynku

przy ul. Jackowskiego 18 i przyległym parkingu wewnętrznym zgodnie z Rozp. RM z dnia 18.11.98 r. w sprawie

szczegółowego trybu działań pracowników ochrony podejmowanych wobec osób znajdujących się w granicach

chronionych obiektów (Dz. U. z 1998 r. Nr 144 poz. 933). 12) Niezwłoczne informowanie grupy interwencyjnej o

naruszeniu porządku na terenie ochranianego obiektu 13) Prowadzenie nadzoru nad pobieraniem i zdawaniem

kluczy do pomieszczeń słuŜbowych i technicznych. 14) Po zakończeniu pracy urzędu sprawdzenie wszystkich

korytarzy, wyjść i wejść oraz pomieszczeń mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie obiektu pod względem

bezpieczeństwa ogólnego i p/poŜ., jak równieŜ ustalenie czy na terenie obiektu nie pozostały osoby

nieupowaŜnione. 15) Stałe patrolowanie wewnątrz i zewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagroŜeniu. 16)

Zwracanie uwagi na podejrzane torby, paczki pozostawione na strzeŜonym terenie, mogące zawierać ładunek

niebezpieczne dla ludzi i otoczenia. 17) Szybkie i skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek

zagroŜenia. 18) Zamykanie i otwieranie obiektu o określonych godzinach. 19) Po godzinach pracy urzędu -

wpuszczanie osób upowaŜnionych do wejścia. 20) Prowadzenie ewidencji osób przebywających na terenie obiektu

po godzinach urzędowania Starostwa. 21) Prowadzenie ksiąŜki dyŜurów: wpisywanie informacji o objęciu dyŜuru,

o zaistniałych zdarzeniach w trakcie pełnienia słuŜby oraz o stanie przekazywanego obiektu. 22) Wykonywanie

obchodu obiektu z częstotliwością nie rzadziej niŜ co godzinę. 23) Niezwłoczne informowanie upowaŜnionych

pracowników o zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianego obiektu. Niezwłoczne powiadamianie

przełoŜonych i Policji o zagroŜeniach i czynach przestępczych zaistniałych na terenie budynku i zabezpieczanie

miejsca ich popełnienia do czasu przybycia Policji. 24) Podejmowanie niezbędnych działań prewencyjno-

interwencyjnych w zaleŜności od skali zagroŜenia i potrzeb na wypadek próby włamania, kradzieŜy, wtargnięcia na

teren obiektu, dewastacji mienia, naruszenia porządku, awarii technicznych i zagroŜeń poŜarowych. Usługi muszą

być świadczone zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145,

poz. 1221 ze zm.) i rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i

sposobów uŜycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. z 1998 r. Nr 89 poz.

563). Zamawiający wymaga, aby: - przedmiot zamówienia wykonywały wyłącznie osoby niekarane; - Wykonawca

posiadał min trzy grupy interwencyjne na terenie miasta Poznania, w tym minimum jedną własną grupę

interwencyjną na terenie miasta Poznania przewoŜącą dokumenty i pieniądze a ponadto by dysponował minimum

dwoma grupami na terenie miasta Poznania do interwencji w sytuacji zagroŜenia oraz Ŝe kaŜda z grup składa się z

min. dwóch pracowników ochrony, wyposaŜonych w broń krótką palną i środki przymusu bezpośredniego, w

oznakowanym samochodzie wyposaŜonym w środki łączności radiotelefony i telefony komórkowe; - Wykonawca,

którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie sporządzić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy Plan

Ochrony. - czas dojazdu grupy interwencyjnej do siedziby Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul.

Jackowskiego 18 wyniósł max 7 minut od momentu zgłoszenia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana

jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie nie później niŜ w dniu zawarcia umowy do przedstawienia aktualnego

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niŜ wartość

umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności,

w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia ubezpieczenia od
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odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niŜ wartość umowy, na

pozostały okres trwania umowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 zł

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ posiada aktualną

koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie

z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) i

Rozporządzeniem RM z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobów

uŜycia przez pracowników ochrony środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. z 1998 r. Nr 89 poz.

563). Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeŜeli Wykonawca wykaŜe się naleŜytym

wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywaniem, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, minimum trzech usług dotyczących całodobowej ochrony obiektów uŜyteczności

publicznej o wartości 250.000,00 kaŜda. Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana

na zasadzie spełnia-nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim
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potencjałem technicznym jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ do realizacji zamówienia uŜyte zostaną środki

przymusu bezpośredniego określone w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób

i mienia ( t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.) i rozporządzeniu RM z dnia 30 czerwca 1998 r.

w sprawie szczegółowych warunków i sposobów uŜycia przez pracowników ochrony środków przymusu

bezpośredniego (Dz. U. z 1998 r. Nr 89 poz. 563). Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie

dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku w zakresie osób zdolnych do wykonania

zamówienia jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ: - przedmiotową usługę świadczyć będą umundurowane

osoby legitymujące się licencją pracownika ochrony fizycznej min. I stopnia z poświadczeniem

bezpieczeństwa do klauzuli min. ZASTRZEśONE lub posiadające pisemne upowaŜnienie kierownika

jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli

ZASTRZEśONE jeŜeli nie posiadają one poświadczenia bezpieczeństwa; - realizację zamówienia

nadzorować będą umundurowani dowódcy zmian legitymujący się licencją pracownika ochrony fizycznej

II stopnia z poświadczeniem bezpieczeństwa do klauzuli min. ZASTRZEśONE lub posiadający pisemne

upowaŜnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy) dopuszczające do informacji niejawnych

o klauzuli ZASTRZEśONE jeŜeli nie posiadają oni poświadczenia bezpieczeństwa. Ocena spełnienia

przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedmiotowego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłoŜone przez

Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie spełnia-nie

spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:

koncesję, zezwolenie lub licencję

wykaz wykonanych,  a w  przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w  postępowaniu,  a jeŜeli  okres prowadzenia działalności jest  krótszy  -  w  tym okresie,  z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie

wykaz narządzi,  wyposaŜenia  zakładu i  urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy  usług  lub
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robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi

zasobami

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla

wykonania  zamówienia,  a  takŜe  zakresu wykonywanych przez nie  czynności,  oraz informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

naleŜy przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, Ŝe:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym

wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:

inne dokumenty

Oświadczenie Wykonawcy, iŜ posiada min trzy grupy interwencyjne na terenie miasta Poznania,  w tym

minimum jedną własną grupę interwencyjną na terenie miasta Poznania przewoŜącą dokumenty i pieniądze

oraz,  Ŝe  dysponuje  minimum dwoma  grupami  na  terenie  miasta  Poznania  do  interwencji  w  sytuacji

zagroŜenia oraz Ŝe kaŜda z grup składa się z min. dwóch pracowników ochrony, wyposaŜonych w broń
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krótką palną i środki przymusu bezpośredniego, w oznakowanym samochodzie wyposaŜonym w środki

łączności radiotelefony i telefony komórkowe

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2) dokument potwierdzający

wniesienie wadium; 3) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców, w przypadku gdy: a)

ofertę podpisuje w imieniu Wykonawcy inna osoba; b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o

udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), o treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - upowaŜnienie

do pełnienia funkcji przedstawiciela / lidera konsorcjum wymaga podpisu prawnie upowaŜnionych przedstawicieli

kaŜdego z Wykonawców.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniŜsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz zmiany dotyczące zmniejszenia ilości filii Wydziału Komunikacji i

Transportu w przypadku ich likwidacji

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.powiat.poznan.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 1) ww. strona internetowa, 2)

siedziba Zamawiającego - Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań, pok. 103A,

3) przesłanie na wniosek Wykonawcy listem poleconym.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.07.2011

godzina 11:00, miejsce: Kancelaria Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 - 509 Poznań,

pok. 002.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18...
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=18...
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