Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy
ul. 3-go maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie
przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku
Zamawiającego, konserwację instalacji alarmowych od dn.: 01.02.2014r. do dn.: 31.01.2015r.

Numer ogłoszenia: 12116 – 2014
data zamieszczenia: 10.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Gostyninie , ul. 3 Maja 43, 09-500 Gostynin, woj. mazowieckie, tel. 24 236 08
30, faks 24 236 08 31.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gostynin.sr.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Sądu
Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go maja 43, ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w
Gostyninie przy ul. Stodolnej 3, okresowe konwojowanie wartości pieniężnych do siedziby banku Zamawiającego,
konserwację instalacji alarmowych od dn.: 01.02.2014r. do dn.: 31.01.2015r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Ochrona fizyczna osób i mienia: 1.1. w
budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3-go Maja 43, przez jednego umundurowanego
pracownika ochrony wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, w dni pracy oraz dni wolne od pracy przez
całą dobę 1.2. w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy ul. Stodólnej 3, przez jednego
umundurowanego pracownika ochrony wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego, w dniach i godzinach pracy
sądu, tj.: poniedziałki - 7.00 do 18.00, od wtorku do piątku - 7.00 do 16.00. 2. Sprawowaniu ochrony poprzez system
stałego monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej, napadowej i pożarowej w budynku Sądu Rejonowego w
Gostyninie mającego siedzibę przy ul. 3-go Maja 43. Ochrona wiąże się z reakcją grupy interwencyjnej na miejscu
alarmu - czas reakcji: do 5 (pięć) minut od załączenia się alarmu. 3. Sprawowaniu ochrony poprzez system stałego
monitorowania alarmowej instalacji włamaniowej w budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie mającego siedzibę przy
ul. Stodolnej 3. Ochrona wiąże się z reakcją grupy interwencyjnej na miejscu alarmu - czas reakcji: do 5 (pięć) minut od
załączenia się alarmu. 4. Ochrona kasjerki wraz z depozytem pieniężnym tj.: odbiór kasjerki wraz z zabezpieczonym
depozytem z budynku Sądu Rejonowego w Gostyninie przy ul. 3-go Maja 43, konwój do oddziału banku na terenie
miasta Gostynin, do momentu przekazania / odbioru depozytu do / z kasy banku i powrót do budynku Sądu.
Konwojowanie Kasjerki i depozytu odbywać się będzie w zależności od potrzeb zabezpieczania depozytu maksymalnie 12 (dwanaście) razy w miesiącu - na wezwanie kasjerki z minimum 4 godzinnym wyprzedzeniem. 5.
Konserwacja central i elementów instalacji alarmowych wykorzystywanych do monitoringu obiektów wymienionych w
punkcie 2. i 3 j/w - raz na 6 m-cy. Aktem podstawowym normującym wykonywanie przedmiotu zamówienia jest ustawa
z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.05.145.1221 z późn. zm.)..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 60.00.00.00-8, 50.31.26.10-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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 Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ważną koncesję na usługi ochrony
osób i mienia wydaną przez MSWiA.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub
wykonuje co najmniej trzy usługi ochrony (łącznie: ochrona fizyczna + system stałego monitorowania) w
obiektach użyteczności publicznej. Wymienione usługi winny być świadczone w obiektach o powierzchni nie
mniejszej niż 1.500m2 każdy.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) certyfikowanym pojazdem
przystosowanym do przewozu wartości pieniężnych b) zapleczem technicznym zdolnym do obsługi
systemów alarmowych oraz ich napraw i konserwacji.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 10 pracownikami
licencjowanymi; w tym jeden pracownik nadzoru - licencja pracownika ochrony drugiego stopnia, pozostali
pracownicy licencja pracownika ochrony min. pierwszego stopnia, zdolnymi do realizacji niniejszego
zamówienia, z których każda posiada wynikający z jednego kontraktu min. 6 - miesięczny staż pracy
polegający na ochronie w obiektach użyteczności publicznej, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert. b) co najmniej jednym pracownikiem zabezpieczenia technicznego licencja pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia, c) posiada aktualne poświadczenie
bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o zatrudnianiu Pełnomocnika Ochrony Informacji
Niejawnych. d) grupą interwencyjno-patrolową.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż posiada a) Polisę ubezpieczeniową od
odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż: 1.200.000,00 zł, (słownie: jeden
milion dwieście tys. zł.) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca zobowiązany
jest do kontynuacji ubezpieczenia na cały okres trwania umowy. b) Polisę ubezpieczeniową od kradzieży i
rabunku podczas transportu wartości pieniężnych z limitem odpowiedzialności nie mniejszym niż:
350.000,00 zł, (słownie: trzysta pięćdziesiąt tys. zł.) c) przedstawią zaświadczenia o nie zaleganiu z
płatnościami wobec właściwego ZUS i Urzędu Skarbowego.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 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 do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•

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;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)
•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony druk Formularz Ofert Cenowej - zał. nr 1 do SIWZ 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa Pełnomocnik 3) Oświadczenie Wykonawcy zgodne z treścią zał. nr 5 do SIWZ tj.: 1. osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane licencje oraz nie figurują w Krajowym Rejestrze
Karnym. 2. dysponuje/my grupą interwencyjno-patrolową. 3. dysponuje/my certyfikowanym pojazdem przystosowanym
do przewozu wartości pieniężnych 4. dysponuje/my zapleczem technicznym zdolnym do obsługi systemów
alarmowych oraz ich napraw i konserwacji. 5. dysponuje/my aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa o klauzuli
POUFNE lub zatrudniamy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych.

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: 1) Zmiana danych
podmiotowych Wykonawcy lub Zamawiającego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.gostynin.sr.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd Rejonowy w Gostyninie
ul. 3-go Maja 43, 09-500 Gostynin..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2014 godzina
10:30, miejsce: Sąd Rejonowy w Gostyninie ul. 3-go Maja 43, 09-500 Gostynin Biuro Podawcze Sądu..
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

