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Swi~tochtowice: Swiadczenie ustug : 1) statej, bezposredniej ochrony 

fizycznej mienia budynku gt6wnego Urz~du Miejskiego w 

Swi~tochtowicach przy ul. Katowickiej 54 oraz ochronie fizycznej 

pracownik6w i innych os6b przebywajctcych w budynku przy ul. 

Katowickiej 54 poza godzinami pracy, 2) monitoringu budynku 

gt6wnego wraz oficynct przy ul. Katowickiej 54 , Wydziat6w 

zamiejscowych Urz~du potozonych przy ul. Katowickiej 53, ul. 

Harcerskiej 1, 3) codziennego konwojowania wartosci pieni~znych z 
siedziby Zamawiajctcego ul. Katowicka 54 (kasa pok. 123, parter) do 

siedziby Banku potozonego w Swi~tochtowicach 

Numer ogtoszenia: 53668 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 

OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - ustugi 

Zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe. 


Ogtoszenie dotyczy: zam6wienia publicznego. 


SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

I. 1) NAZWA 1ADRES: Gmina SWif;tochfowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta SWif;tochfowice , 

ul. Katowicka 54, 41-600 SWif;tochfowice, woj. slqskie, tel. 32 3491 800, faks 32 349 18 12. 


Adres strony internetowej zamawiajctcego: www.swietochlowice.pl 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajctcego: SWiadczenie usfug : 1) stafej, bezposredniej 

ochrony fizycznej mienia budynku gf6wnego Urzf;du Miejskiego w Swif;tochfowicach przy ul. Katowickiej 54 

oraz ochronie fizycznej pracownik6w i innych os6b przebywajqcych w budynku przy ul. Katowickiej 54 poza 

godzinami pracy, 2) monitoringu budynku gf6wnego wraz oficynq przy ul. Katowickiej 54 , Wydziaf6w 

zamiejscowych Urzf;du pofozonych przy ul. Katowickiej 53, ul. Harcerskiej 1, 3) codziennego konwojowania 

wartosci pienif;inych z siedziby Zamawiajqcego ul. Katowicka 54 (kasa pok. 123, parter) do siedziby 

Banku pofoionego w SWif;tochfowicach. 

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: usfugi. 

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wienia: Chroniony budynek posiada 

cztery kondygnacje, cZf;sciowo podpiwniczone. Budynek pefni funkcjf; biurowqjest przystosowany do 

obsfugi duiej liczy interesant6w. Powierzchnia budynku wynosi 2.269,74m2. Budynek posiada jedno 
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wejscie gl6wne oraz trzy wyjscia awaryjne. Oficyna posiada dwie kondygnacje i podpiwniczenie. Piwnica 


jest dost~pna dla os6b trzecich . W piwnicy znajdujq si~ pomieszczenia biurowe . Powierzchnia oficyny 


wynosi 151, 18m2. Obok oficyny znajdujq si~ zabudowania gospodarcze 0 powierzchni 225m2. Budynek 


jest wyposaiony w siec komputerowq oraz system antywlamaniowy. Na ostatnim pi~trze budynku miesci 


si~ archiwum. Sygnalizacja wlamania pracuje w oparciu 0 centrale alarmowa RP296 klasy S produkcji 


Rokonet. Centrala niezaleinie od nowo zainstalowanych linii dozorowych ( 57) integruje dwa male systemy 


alarmowe tj. system dozorujqcy kas~ wraz z pomieszczeniami przyleglymi oraz system dozoru garaiy w 


budynku tylnym. W zwiqzku z tym , dozorem elektronicznym obj~te Sq: - wszystkie pomieszczenia 


wysokiego parteru za wyjqtkiem sanitariat6w, - wybrane pomieszczenia niskiego parteru , pietra, 


poddasza , budynku tylnego, - ciqgi komunikacyjne w ustalonym zakresie Obiekt poloiony przy ul. 


Harcerskiej 1 Sygnalizacja wlamania pracuje w oparciu 0 central~ alarmowa RP 296 klasy S produkcji 


Rokonet. Dozorem elektronicznym obj~te Sq: - wszystkie pomieszczenia parteru za wyjqtkiem sanitariat6w, 


- ciqgi komunikacyjne z wykorzystaniem zdemontowanych 3 szt. czujek PIR System alarmowy przy ul. 


Katowickiej 54 zawiera ; - central~ alarmowa RP296 wraz z urzqdzeniami zasilania zasadniczego i 


awaryjnego - modul rozszerzenia centrali - 8 i 16 liniowe, - 57czujek RK 410 klasy C - zasilacz dodatkowy 

klawiatur~ LCD - sygnalizator zewn~trzny optyczno - akustyczny -sygnalizator wewn~trzny -system dozoru 


kasy, -system dozoru garazy w budynku tylnym, System alarmowy w obiekcie przy ul. Harcerskiej 1 


zawiera -central~ alarmowq RP296 wraz z urzqdzeniami zasilania zasadniczego i awaryjnego -modul 


rozszerzenia centra Ii 8 liniowy, -14 czujek RK 410 klasy C, - 2 klawiatury LCD, - 2 sygnalizatory zewn~trzne 


optyczno akustyczne - 2 sygnalizatory wewn~trzne System alarmowy w obiekcie przy ul. Katowickiej 53 


zawiera : - centrale alarmowq RA 100, - 15 czujek, - sygnalizacj~ wewn~trznq , - klawiatur~ LCD, - central~ 


alarmowq Galaxy 60 - 22 czujki parter budynku Do konwojowania przyjmuje si~ do 1,5 jednostek 


obliczeniowych . Pieniqdze Sq konwojowane codziennie z siedziby Zamawiajqcego - ul. Katowicka 54 (kasa 


pok. 123, parter) do siedziby banku ( ING Bank Slqski) poloionego w Swi~tochlowicach ul. Bytomskiej 8 .. 


11.1.4) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien uzupetniajctcych: nie. 


11.1.5) Wspolny Stownik Zamowien (CPV): 79.71 .00.00-0. 


11.1.6) Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty cz~sciowej: nie. 

11.1.7) Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty wariantowej: nie. 

11.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 01.05.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

111.2) ZALlCZKI 


Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie 


111.3) WARUNKI UDZIAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
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SPEtNIANIA TYCH WARUNKOW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziaJalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy 

prawa nakJadajit obowiitzek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny speJniania tego warunku 

Wykonawca w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub 

czynnosci musi wykazae, ze posiada zezwolenie na wykonywanie zadan zwiqzanych z ochronq 

os6b i mienia na potwierdzenie tego warunku nalezy przedtozye 1.koncesj~ wydanq przez 

Ministra Spraw Wewn~trznych i Administracji, 0 kt6rej mowa wart. 15 ust. 1 ustawy z dnia 

22.0B.1997r. 0 ochronie os6b i mienia ( tekst jednolity z 2005r, Dz. U. , Nr 145, poz. 1221) wraz 

ze wszystkimi decyzjami zmieniajqcymi, wydanymi do pierwotnego dokumentu. Okres koncesji 

nie moze bye kr6tszy niz termin realizacji przedmiotowego zam6wienia 

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam6wienia 

Opis sposobu dokonywania oceny speJniania tego warunku 

Wykonawca w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia musi 

wykazae, iz dysponuje lub b~dzie dysponowat osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zam6wienia tj . - pracownikami ochrony fizycznej pierwszego stopnia, kt6rzy posiadajq minimum 

3-letnie doswiadczenie zawodowe w wykonywaniu zadan zwiqzanych z ochronq os6b i mienia 

konwojent6w posiadajqcych licencj~ pracownika ochrony fizycznej, na potwierdzenie spetniania 

tego warunku nalezy przedlozye 1.wykaz os6b w zakresie niezb~dnym do wykazania spetniania 

warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia, kt6re b~dq uczestniczye w 

wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci odpowiedzialnych za swiadczenie ustug wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia niezb~dnych 

do wykonania zam6wienia, a takZe zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq 

o podstawie do dysponowania tymi osobami, 2.oswiadczenia, ze osoby, kt6re b~dq uczestniczye 

w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq 

111.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZYC 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POST~POWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

111.4.1) W zakresie wykazania speJniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa wart. 22 

ust. 1 ustawy, opr6cz oswiadczenia 0 speJnieniu warunk6w udziaJu w post~powaniu, nalezy 

przedJoZyc: 

• 	 koncesj~, zezwolenie lub licencj~ 

• 	 wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci 

odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i 

wyksztalcenia niezb~dnych dla wykonania zam6wienia, a takZe zakresu wykonywanych przez 
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nie czynnosci, oraz informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi osobami 

• 	 oswiadczenie, te osoby, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq 

wymagane uprawnienia, jeteli ustawy nakfadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien 

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

nalezy przedJozyc: 

• 	 oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia 

• 	 aktualny odpis z wfasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w 

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wczesniej nit 6 miesi~cy przed uplywem terminu skfadania wniosk6w 0 

dopuszczenie do udziafu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skfadania ofert, a w 

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• 	 aktualne zaswiadczenie wfasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajqce, te 

wykonawca nie zalega z opfacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, te uzyska! przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozhzenie na raty zalegfych pfatnosci lub wstrzymanie w 

ca!osci wykonania decyzji wfasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 miesiqce przed 

uplywem terminu skfadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu 0 udzielenie 

zam6wienia albo skfadania ofert 

• 	 aktualne zaswiadczenie w!asciwego oddzia!u Zakfadu Ubezpieczen Spofecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajqce, te wykonawca nie zalega z 

oplacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i sprneczne, lub potwierdzenie, te uzyskaf 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz!otenie na raty zalegfych platnosci lub 

wstrzymanie w ca!osci wykonania decyzji wfasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 

miesiqce przed upfywem terminu skfadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzia!u w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skfadania ofert 

• 	 wykonawca powofujqcy si~ przy wykazywaniu spefniania warunk6w udziafu w post~powaniu 

na potencjaf innych podmiot6w, kt6re b~dq bra!y udziaf w realizacji cz~sci zam6wienia, 

przedkfada takte dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2. 

111.4.3) Dokurnenty podrniot6w zagranicznych 

Jezeli wykonawca rna siedzib~ lub rniejsce zarnieszkania poza terytoriurn Rzeczypospolitej 

porskiej, przedkJada: 

111.4.3.1) dokurnent wystawiony w kraju, w kt6ryrn rna siedzib~ rub rniejsce zarnieszkania 

potwierdzajetcy, ze: 
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• 	 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie wczesniej nil 6 

miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w 

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

• 	 nie zalega z uiszczaniem podatk6w, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne 

albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych 

platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie 

wczesniej niz 3 miesiClce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do 

udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert 

111.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sqdowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, kt6rej dokumenty dotyczC\., w zakresie okreslonym wart. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uplywem terminu 

skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo 

skladania ofert - albo oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sqdowym, 

administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania, jeteli 

w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje si~ takiego zaswiadczenia 

111.6) INNE DOKUMENTY 


Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 


1. formularz ofertowy (wg zalqcznika nr 1) 2.oswiadczenie 0 cz~sci zam6wienia, kt6rej wykonanie, 

wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom ( (w tresci formularza ofertowego pkt 5) w przypadku 

powierzenia przez wykonawc~ cz~sci zam6wienia podwykonawcom. 3.pelnomocnictwo do 

reprezentowania w post~powaniu albo do reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy, w 

przypadku wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia zgodnie z art. 23 ustawy 

Prawo zam6wien publicznych (dotyczy r6wniez wsp61nik6w sp61ki cywilnej). 4.pe1nomocnictwo do 

wyst~powania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokument6w skladajqcych si~ na ofert~ nie 

podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru 

Sqdowego lub wykonawca - w przypadku os6b fizycznych . 5. pe1nomocnictwo, powinno bye przedstawione 

w formie oryginalu lub poswiadczonej za zgodnosc z oryginalem kopii przez osoby wystawiajqce 

pelnomocnictwo, notariusza lub osoby, kt6rych uprawnienie do reprezentacji wynika z dokumentu 

rejestracyjnego wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji okreslonym w tych dokumentach. 

111.7) Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, U 

kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowict osoby niepetnosprawne: nie 

SEKCJAIV:PROCEDURA 
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunk6w zmian 

Przewiduje si~ mozliwosc zmiany umowy . a) zmiany pracownik6w kt6rzy b~dct uczestniczyc w realizacji 

umowy, w tym w przypadku utraty przez nich wymaganych uprawnien, b) zmiany godzin pracy 

Zamawiajctcego, c) utraty przez Wykonawc~ uprawnien do realizacji umowy, 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACY ..INE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w 

zam6wienia: www.bip.swietochlowice.pl 

Specyfikacj~ istotnych warunkow zam6wienia mozna uzyskae pod adresem: Urzctd Miejski 

Swi~tochlowice ul. Katowicka 54, Wydzial Administracyjny - pok. 121 . 

IV.4.4) Termin skladania wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 06.04.2011 

godzina 10:00, miejsce: Urzctd Miejski Swi~tochlowice ul. Katowicka 54, Wydzial Administracyjny - pok. 

121 . 

IV.4.5) Termin zwietzania ofertet: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert) . 

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku 

nieprzyznania srodk6w pochodzetcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajetcych zwrotowi 

srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym 

Handlu (EFTA), ktore miaJy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz~sci zam6wienia: nie 
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