
Ogrodzieniec, dnia 19.11.2018 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu zaprasza do składania ofert na wykonanie 

usługi pod nazwą: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni 

Ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 

 

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2017 r  poz. 1579 z późn. zmianami) w związku z art. 

44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 2017.2077 z dn. 

10.11.2017 r.) 

 

I. Zamawiający 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

Plac Wolności 42 

42-440 Ogrodzieniec 

REGON 366074845 

NIP 6492307456 

 

www.zgk.ogrodzieniec.pl 

 

II. Przedmiot zamówienia i jego zakres : 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia 

Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 poprzez działania zapobiegające 

przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałanie powstaniu 

szkody wynikającej z tych zdarzeń i innych, którym wykonawca mógł zapobiec w czasie 

służby oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 

 

2. Usługa wykonywana będzie w formie fizycznego dozoru w systemie zmianowym, przez 

całą dobę , 7 dni w tygodniu przez jednego odpowiednio umundurowanego pracownika na 

zmianie. 

 

3. Zamawiający zapewnia oświetlenie, częściowy monitoring i ogrodzenie obiektu 

realizowanej ochrony. 

 

4.Ochroną będą objęte dwa budynki o łącznej powierzchni 150,00 m2 oraz budowle 

technologiczne. 

 

5.Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia socjalnego dla pracowników ochrony, ani 

dostępu do węzła sanitarnego (konieczne ustawienie kabiny TOI TOI ). 

 

6. Wykonawca będzie obciążany za zużytą energię elektryczną zgodnie ze wskazaniami 

zamontowanego licznika. 
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7. Do zakresu obowiązków wykonywanych przez pracowników ochrony należy: 

 

a). wykonanie usługi z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawnymi, jak też wewnątrzzakładowymi, aktami normatywnymi wydanymi 

przez właściwe rzeczowo organy Zamawiającego, 

 

b). stosowanie się do doraźnych poleceń osób wskazanych przez Zamawiającego, 

 

c). zachowanie lojalności wobec Zamawiającego zakładającej również zachowanie tajemnicy 

służbowej w przedmiocie wiadomości uzyskanych podczas wykonywania usług, 

 

d) w razie wtargnięcia na obiekt chroniony osób niepożądanych, niezwłoczne podjęcie 

współpracy z organami Policji, 

 

e) sprawdzanie obiektu przed przejęciem służby, 

 

f) obchód terenu co godzinę, potwierdzony na monitoringu 

 

g) prowadzenie kontroli ruchu osobowego, 

 

h) prowadzenie dokumentacji wynikającej z działalności ochronnej 

 

8.Pracownicy w czasie pełnienia służby powinni być wyposażeni w sprzęt umożliwiający 

łączność pomiędzy miejscem wykonywania zamówienia, a osobą sprawującą nadzór nad 

ochroną. 

 

9. Pracownik ochrony ma prawo: 

-ustalania uprawnień osób do przebywania na terenie obiektu chronionego 

-legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości 

-wzywania osób do opuszczenia obiektu, w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócenia porządku, 

 

III. Termin wykonania zamówienia: 

 

Wymagany termin realizacji zadania: 

od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. 

 

IV. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli: 

-cena oferty będzie rażąco odbiegać od stawek rynkowych 

-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 

-nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania rozeznania cenowego bez podania 

przyczyny. 

 

V. Miejsce i termin złożenia oferty: 

 

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zaklejonej kopercie lub opakowaniu 

zapieczętowanym w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz 



zabezpieczającym jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 

 

 

 

Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego: 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu 

Plac Wolności 42 

42-440 Ogrodzieniec 

 

oraz powinna być oznakowana następująco: 

 

Oferta w postępowaniu na „Ochronę w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia 

Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 ” 
Nie otwierać przed dniem 29.11.2018r, godz. 12.00 

 

Oferty należy składać w terminie do 

29 listopada 2018 r do godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego , 42-440 Ogrodzieniec, Plac 

Wolności 42 . 

Uprawnieni do kontaktu z oferentami: 

 

Grzegorz Wałek tel. 32/ 67 32 081 

2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie do składania ofert zwraca 

się Wykonawcom bez otwierania. 

3.Otwarcie ofert nie ma charakteru publicznego. 

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu 

Wykonawcy ubiegający się o udział w postępowaniu muszą: 

 

1.posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Warunek zostanie spełniony jeżeli 

Wykonawca przedstawi : 

 

a)koncesje, zezwolenie lub licencje, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

objętym niniejszym zamówieniem ( w tym przypadku koncesja wydana przez MSWiA na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 

realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej). 

 

2.posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować 

osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia Warunek zostanie spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże , że: 

 

a) należycie wykonał co najmniej jedno zamówienie odpowiadające charakterowi zamówienia 

z podaniem jego wartości, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przez 

zamówienie odpowiadające charakterowi zamówienia należy rozumieć zamówienie o 

wartości nie mniejszej niż 120000,00 zł na ochronę osób i mienia. Na potwierdzenie tego 

warunku Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz wykonanych usług 

(załącznik nr 2) 

b) przedłoży oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 



uprawnień ( wg załącznika nr 3 ). 

 

3.znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi : 

 

a) opłaconą polisę potwierdzającą ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej z sumą ubezpieczenia co najmniej 500 000,00  zł , a w 

przypadku jej braku innym dokumentem potwierdzającym, że Wykonawca ubezpieczony jest 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

 

VII. Opis sposobu obliczania ceny : 

 

Cena powinna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z 

wyodrębnieniem należnego podatku VAT. 

 

Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonaniem zamówienia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do podania : 

- ceny 

a) netto – bez podatku VAT 

 

b) brutto – z podatkiem VAT 

 

c) wysokości podatku VAT za 1 roboczogodzinę ochrony mienia 

 

VIII. Kryteria wyboru oferty: 

Zasady przyznawania odpowiedniej ilości punktów są następujące: 

 

najniższa zaoferowana cena 

-100 pkt. 

 

C 

najniższa 

__________x waga kryterium (pkt) = liczba punktów 

C 

badanej 

 

W pozycjach cenowych należy uwzględnić podatek VAT oraz inne składniki wpływające na 

cenę. 

Oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów w oparciu o ustalone kryteria zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością 

uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska 

najwyższą ilość punktów. 

 


