Swarzędz: Ochrona obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej W Swarzędzu.
Numer ogłoszenia: 410830 - 2010; data zamieszczenia: 15.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej , ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzędz, woj.
wielkopolskie, tel. 061 6511541, faks 061 6511541.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona obiektów Zakładu
Gospodarki Komunalnej W Swarzędzu..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony grupami interwencyjnymi obiektu
siedziby ZGK przy ul. Strzeleckiej oraz Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej, polegającej
na reagowaniu przy uruchomieniu alarmów zainstalowanych na obiektach oraz 2.usługa dozoru
Składowiska Odpadów Komunalnych w Rabowicach przy ul. Świerkowej, polegającego na
przydzieleniu koncesjonowanego ochroniarza kontrolującego i pilnującego obiekt według
następującego harmonogramu: a) od 1 stycznia do 31 marca 2011r. dozór prowadzony w godzinach:
od 17:00 do 7:00 od poniedziałku do piątku - w weekendy od 15:00 w sobotę do 7:00 w
poniedziałek - dni świąteczne od 17:00 dnia poprzedzającego dzień świąteczny do 7:00 dnia
następującego po dniu świątecznym. b) od 1 kwietnia do 30 września 2011r. dozór prowadzony w
godzinach: - od 19:00 do 7:00 od poniedziałku do piątku - w weekendy od 15:00 w sobotę do 7:00
w poniedziałek - w dni świąteczne od 19:00 dnia poprzedzającego dzień świąteczny do 7:00 dnia
następującego po dniu świątecznym. c)) od 1 października do 31 grudnia 2011 r. dozór prowadzony
w godzinach: - od 17:00 do 7:00 od poniedziałku do piątku - w weekendy od 15:00 w sobotę do
7:00 w poniedziałek - w dni świąteczne od 17:00 dnia poprzedzającego dzień świąteczny do 7:00
dnia następującego po dniu świątecznym. Pracownik ochrony powinien posiadać urządzenie
umożliwiające bezzwłoczne wezwanie pomocniczych grup interwencyjnych. 3. W ramach usługi
ochrony Wykonawca zobowiązany jest do: - dostosowania na własny koszt istniejącego na
obiektach wymienionych w pkt. 1 systemu alarmowego do własnego systemu monitoringu, - w
przypadku awarii panelu centralnego zobowiązany jest usunąć awarię w czasie nie przekraczającym
1 godziny, - każdorazowego informowania administratora obiektu - w terminie nie przekraczającym
5 minut - o zdarzeniach takich jak uruchomienie alarmów włamaniowych oraz potwierdzonych
próbach wtargnięcia na teren obiektów podlegających zamówieniu, - przyjazdu grupy
interwencyjnej wyposażonej w broń ostrą lub gazową - w przypadku zarejestrowania sygnału
alarmowego, przy czym czas przybycia nie może przekroczyć 10 minut. 4. Założenia techniczne: a)
urządzenia instalowane przez firmę ochroniarską w celu dostosowania istniejącego na obiektach
wymienionych w pkt. 1 systemu alarmowego do własnego systemu monitoringu muszą posiadać
atesty, b) pracownicy firmy ochroniarskiej muszą być wyposażeni w broń ostrą lub gazową oraz
muszą posiadać urządzenia niezbędne do kontaktowania się z administratorem obiektu oraz innymi
grupami interwencyjnymi. Zamówienie o wartości poniżej progów unijnych.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego o ile wykonanie takich zamówień będzie konieczne a Zamawiający będzie
dysponował na nie środkami w budżecie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.10.00-1, 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2400,00 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, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają koncesję, zezwolenie
lub licencję na świadczenie usług cohrony. Zamawiający oceni spełnianie tego
warunku na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, w zakresie spełnia - nie
spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy należycie wykonali co najmniej
3 usługi dotyczące ochrony obiektów o podobnym zakresie, złożoności w okresie
ostatnich 3 lat. Zamawiający oceni spełnianie tego warunku na podstawie
dokumentów dołączonych do oferty, potwierdzających należyte wykonanie usług, w
zakresie spełnia - nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują min 1 jednostką
grupy interwencyjnej stacjonującą na terenie miasta i gminy Swarzędz. Zamawiający
oceni spełnianie tego warunku na podstawie dokumentów dołączonych do oferty,w
zakresie spełnia - nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

•

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują co najmniej 4
osobami posiadającymi licencję ochrony fizycznej. Zamawiający oceni spełnianie
tego warunku na podstawie dokumentów dołączonych do oferty,w zakresie spełnia nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie OC na
sumę gwarancyjną minimum 250 000,00 zł. Zamawiający oceni spełnianie tego
warunku na podstawie dokumentów dołączonych do oferty,w zakresie 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, należy przedłożyć:
•

koncesję, zezwolenie lub licencję

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie

•

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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

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

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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
Zamawiający pezwiduje zmianę zakresu umowy w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych
sytuacji, niemożliwych do przewidzenia na etapie wszczęcia postępowania, a powodujących
konieczność zamknięcia Składowiska Odpadów Komunalnych. W takim wypadku wartość umowy
(ilość roboczogodzin) może ulec zmianie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: internet: http://www.zgk.swarzedz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład
Gospodarki Komunalnej ul. Strzelecka 2 62-020 SWARZĘDZ Sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Strzelecka 2 62-020
SWARZĘDZ Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

