
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer: WNW.7021.43.2020-2

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

___________________________
(pieczęć Zamawiającego)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

I. Tryb zamówienia:  ZAMÓWIENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE W TRYBIE ART. 138o 
(o wartości mniejszej niż 750.000 euro)

II. Podstawa prawna: art.  138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

III. Dane adresowe Zamawiającego:
Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ
tel  (0-61) 65-12-401
fax (0-61) 65-12-211
e-mail: w  nw  @swarzedz.pl
internet: http://bip.swarzedz.eu

IV. Termin i  miejsce składania pisemnych ofert:  do dnia  22.12.2020r. -  godz. 10:00, 
Siedziba Zamawiającego, Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu.

V. Termin  i  miejsce  otwarcia  ofert: dnia 22.12.2020r.  -  godz.  10:15,  Siedziba 
Zamawiającego, pok. 115 

VI. Zakres zamówienia według Rozdziału 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia.

VII. Zamówienie  należy  zrealizować  w  terminie  od  dnia  01.01.2021r.  do  dnia 
31.12.2021r.

VIII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

IX. Ogłoszenie zawiera poniżej wymienione dokumenty:
Rozdział 1. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert
Rozdział 2. Opis przedmiotu zamówienia
Rozdział 3. Druk oferty

Zatwierdzam

   ________________________
dnia  14.12.2020 roku
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ROZDZIAŁ 1

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Warunki udziału postępowaniu

a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do 

prowadzenia  działalności,  której  przedmiotem  jest  ochrona  osób  i  mienia  tj.  koncesję 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018.2142 j.t.).

b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

c) Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat świadczył przynajmniej jedną 

usługę ochroniarską polegającą na ochronie osób i  mienia.  Na okoliczność wykonania  min. 

jednej usługi Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie (Zamawiający nie określa wzoru 

oświadczenia) oraz dokumenty  potwierdzające, że została ona lub jest wykonywana należycie.

d)  Wykonawca  musi  wykazać,  że  dysponuje  zmotoryzowanymi  patrolami  ochrony  (grupa 

interwencyjna) na terenie m. Poznaniu i/lub powiatu poznańskiego, w tym przynajmniej jedną 

na terenie Gminy Swarzędz. Na okoliczność dysponowania patrolami na wskazanym terenie 

Wykonawca  winien  złożyć  stosowne  oświadczenie  (Zamawiający  nie  określa  wzoru 

oświadczenia).

e)  Wykonawca  musi  wykazać,  że  dysponuje  osobami  wpisanymi  na  listę  kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej osób i mienia w liczbie minimum 10 osób, każda od minimum 

roku przed dniem składania ofert. Na okoliczność dysponowania min. 10 pracownikami ochrony 

wpisanymi na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, Wykonawca 

winien  przedstawić  wykaz  osób  spełniających  podany  warunek.  (Zamawiający  nie  określa 

wzoru oświadczenia)

f) Wykonawca posiada na terenie Gminy Swarzędz zmotoryzowany patrol Ochrony 

z  czasem  dojazdu  nie  dłuższym  niż  15  minut  na  wezwanie  Pracownika  Ochrony  (lub 

Zamawiającego) obiektu przy ul. Rynek 1.
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 2. Kryteria oceny ofert

 a) Cena – 80%, wg wzoru:

cenaminimalna
cenaoferty

∘80 pkt
 

 b) Liczba pracowników wpisanych na listę kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia 

– 10%

• 20  osób i więcej – 10 pkt.

• Między 11 a 19 osób – 5 pkt.

• 10 osób – 0 pkt.

 c) Deklarowany czas dojazdu grupy interwencyjnej  do siedziby Zamawiającego (Swarzędz, 

Rynek 1) – 10%

• 5 min lub krócej – 10 pkt.

• Powyżej 6 min. do 10 min. – 5 pkt.

• Powyżej 10 min. – 0 pkt.

 d)  Za najkorzystniejszą zostanie  uznana oferta o największej  liczbie uzyskanych punktów 

łącznie za wszystkie kryteria:

Liczba pkt oferty = liczba pkt w kryterium a + liczba pkt w kryterium b + liczba pkt 

w kryterium c
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ROZDZIAŁ 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  Zamówienia  jest  usługa  polegająca  na  ochronie  fizycznej  osób  i  mienia  w  budynkach 
położonych przy ulicy Rynek 1 oraz Poznańska 25 w Swarzędzu, obserwacji systemu monitoringu wizyjnego 
miasta  Swarzędza  oraz  konwojowania  kluczy  i  dokumentów  na  trasie  pomiędzy  budynkami  UMiG  w 
Swarzędzu ul.  Rynek 1, a Poznańska 25, otwieranie i  zamykanie budynku przy ul.  Poznańskiej  25 w dni 
robocze oraz średnio jedną sobotę na dwa miesiące.

Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:

A. Ochrona obiektu przy ul. Rynek 1 w Swarzędzu:

1. W  okresie  od  rozpoczęcia  świadczenia  usług  do  31  marca  ochrona  odbywa  się  w 
systemie całodobowym.

2. Od  01  kwietnia  czas  przebywania  Ochrony  na  terenie  budynku  przy  ul.  Rynek  1 
realizowany jest wg harmonogramu:
a) poniedziałki (dni robocze): do 830 i od 1530,

b) wtorki – piątki (dni robocze): do 800 i od 1500, 

c) dni wolne od pracy: w systemie całodobowym.

3. ochrona przed włamaniem,

4. ochrona przed zaborem lub zniszczeniem wyposażenia i dokumentów,

5. podejmowanie interwencji w czasie zgodnym z ofertą, jednak nie dłuższym niż 15 min. 
od zgłoszenia telefonicznego, na każde zgłoszenie Zamawiającego (a w okresie do 31 
marca również pracownika ochrony), wobec osób zakłócających porządek na terenie 
budynku,

6. po zakończeniu sprzątania, pracownik ochrony w obecności sprzątaczki dokonuje 
sprawdzenia pomieszczeń pod kątem zabezpieczeń technicznych takich jak: zamki, 
kłódki, plomby, okna, oświetlenie, alarmy oraz dokonuje przeglądu pod względem 
zabezpieczeń przeciwpożarowych,

7. zwracanie uwagi na podejrzane torby, pozostawione paczki na strzeżonym terenie 
mogące zawierać niebezpieczne przedmioty lub ładunki,

8. skuteczne reagowanie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia,

9. zamykanie i otwieranie obiektu w określonych godzinach,

10.wypuszczanie i wpuszczanie po godzinach pracy Urzędu, osób upoważnionych do 
przebywania na terenie nieruchomości Rynek 1 w Swarzędzu,

11. niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników o zaistniałych zdarzeniach
na terenie ochranianego obiektu,

12. utrzymanie stałej łączności z grupą interwencyjną,

13. niezwłoczne powiadamianie przełożonych, administratora budynku, Policji oraz innych 
służb o zagrożeniach, zdarzeniach i czynach przestępczych zaistniałych na terenie 
budynku oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia policji,

14. obserwacja obrazu z systemu monitoringu wizyjnego miasta Swarzędza oraz 
niezwłoczne powiadamianie przełożonych, administratora budynku, Policji oraz innych 
służb o zagrożeniach, zdarzeniach i czynach przestępczych zaobserwowanych w 
systemie monitoringu wizyjnego,
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15.podejmowanie działań ratowniczych w obiektach - miejscach nie objętych ochroną, 
a także udzielanie pomocy funkcjonariuszom Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w 
wykonywaniu ich obowiązków ustawowych po uprzednim uzyskaniu zgody od 
bezpośrednich przełożonych,

16.wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania umowy opracować 
plan ochrony budynku.

B. Ochrona obiektu przy ul. Poznańska 25  w Swarzędzu:

1. Otwarcie  budynku  następuje  30  min.  przed  rozpoczęciem  urzędowania,  czas 
przebywania  Ochrony  na  terenie  budynku  przy  ul.  Poznańskiej  25,  w  godzinach 
urzędowania to:

a) poniedziałki: 730 – 1730,

b) wtorki – piątki: 700 – 1600. 

powyższe godziny mogą ulec zmianie.

2. Rozbrojenie systemu alarmowego budynku przy ul. Poznańskiej 25.

3. Wydawanie kluczy do pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ul. Poznańskiej 25. 

4. Ochrona przed zaborem lub zniszczeniem wyposażenia i dokumentów,

5. Podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek na terenie budynku,

6. Zwracanie  uwagi  na  podejrzane  torby,  pozostawione  paczki  na  strzeżonym  terenie 
mogące zawierać niebezpieczne przedmioty lub ładunki,

7. Skuteczne reagowanie w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia,

8. Zamykanie i otwieranie obiektu w określonych godzinach,

9. Wypuszczanie i wpuszczanie po godzinach pracy Urzędu, osób upoważnionych do 
przebywania na terenie nieruchomości Rynek 1 w Swarzędzu,

10.Niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników o zaistniałych zdarzeniach
na terenie ochranianego obiektu,

11.Utrzymanie stałej łączności z grupą interwencyjną,

12.Niezwłoczne powiadamianie przełożonych, administratora budynku, Policji  oraz innych 
służb  o  zagrożeniach,  zdarzeniach  i  czynach  przestępczych  zaistniałych  na  terenie 
budynku oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia policji,

13.Udzielanie informacji o miejscach załatwiania spraw w godzinach pracy Urzędu.

14.Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od daty podpisania umowy opracować 
plan ochrony budynku.

C. Konwojowania kluczy i dokumentów na trasie pomiędzy budynkami UMiG w Swarzędzu: 

1. Pobieranie kluczy i dokumentów od Ochrony z budynku Ratusza ul. Rynek 1.

2. Przewiezienie kluczy do budynku przy ul Poznańskiej 25 (ok. 1,5 km).

3. Przyjmowanie kluczy od pomieszczeń znajdujących się w budynku przy
ul. Poznańskiej 25. Przyjmowanie kluczy następuje po zakończeniu urzędowania, czas 
przebywania Ochrony na terenie budynku 1,5 h do 2,0 h. Ochrona nie może opuścić 
budynku przed godz. 18:00, chyba, że wcześniej zakończą się czynności sprzątające.
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4. Zazbrojenie systemu alarmowego budynku przy ul. Poznańskiej 25.

5. Przewiezienie kluczy i dokumentów do budynku Ratusza ul. Rynek 1. (ok. 1,5 km).

6. Zdanie kluczy do Ochrony w budynku Ratusza ul. Rynek 1; 
Ilość dokumentów do przewozu nie przekroczy 1 worka listowego.

Zamawiający nie przewiduje konwojowania wartości pieniężnych oraz innych 
przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych.

D. Wymagania dotyczące pracowników ochrony:

1. Wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony osób i mienia oraz poświadczenie 
bezpieczeństwa do klauzuli „zastrzeżone”

2. Umundurowanie zgodne z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 
osób i mienia (tj. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. Zmianami), tj. posiadające oznaczenia 
różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod szczególną ochroną lub 
których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych przepisów,

3. Środki przymusu bezpośredniego tj. siła fizyczna w postaci technik: transportowych
i obrony, kajdanki zakładane na ręce, pałka służbowa, chemiczne środki 
obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, pojazdy 
służbowe, stosowane są na podstawie i w granicach prawa.

4. Wyposażenie w radiotelefony (lub telefony komórkowe) oraz latarki.

5. Wykonawca posiada na terenie Gminy Swarzędz własny zmotoryzowany patrol Ochrony 
z czasem dojazdu nie dłuższym niż 15 minut na wezwanie Zamawiającego.

6. Wykonawca dobierze odpowiednią ilość pracowników do zapewnienia realizacji wymagań 
zawartych opisie przedmiotu zamówienia.

7. Pracownicy ochrony zobowiązani są prowadzić:

a) dziennik służbowy,

b) ewidencję osób przebywających na terenie budynku (Rynek 1, Swarzędz) po 
godzinie 2000, a także realizować zadania pracowników ochrony wskazane w 
zarządzeniu nr WSO.0050.1.130.2013 z dnia 28.11.2013r.,

c) wykaz telefonów alarmowych i systemu powiadamiania.

8. Przyjmowanie,  przekazywanie  i  ewidencjonowanie  sygnałów  o  nadzwyczajnych 
zagrożeniach zgodnie z instrukcją.
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ROZDZIAŁ 3

OFERTA

    - Formularz ofertowy - 

______________________________
(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

nr tel. ___________________
nr fax. ___________________
e-mail: ___________________
NIP: ___________________
REGON: ___________________
    zarejestrowana(y) / wpisany do    

________________________
     pod nr _________________.

(wypełnić obowiązkowo)

Gmina Swarzędz
ul. Rynek 1
62-020 SWARZĘDZ

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu dotyczącym:  „Ochrona fizyczna osób i mienia w 
obiektach  Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Swarzędzu  w  okresie  od  01.01.2021 do 
31.12.2021” opublikowanego  na  stronie  internetowej  (http://bip.swarzedz.eu)  zakładka 
przetargi oferujemy:
  

 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę całkowitą:

Cena ofertowa brutto wynosi                                 z  ł   brutto   (podać w   złotówkach  ).

(słownie: _______________________________________________ zł brutto)

Stawka podatku VAT  ____ %  (stawkę podatku VAT należy podać procentowo, a 
nie kwotowo)

 2. Dysponujemy pracownikami  wpisanymi  na  listę  kwalifikowanego pracownika  ochrony 
osób i mienia w liczbie ______osób (słownie _____________________________).

 3. Deklarujemy  dojazd  grupy  interwencyjnej  do  siedziby  Zamawiającego  w  czasie  nie 
dłuższym niż ______ min. (słownie _______________________________________).

 4. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z treścią  Ogłoszenia  o  zamówieniu wraz z 
wprowadzonymi  w  niej  zmianami  (w  przypadku  wprowadzenia  ich  przez 
Zamawiającego)  i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie konieczne 
informacje do przygotowania oferty.

 5. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 2.

 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni od daty 
otwarcia ofert.

Strona nr 7 z 8

http://bip.swarzedz.eu/


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Numer: WNW.7021.43.2020-2

Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu 
w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

 7. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, normami i obowiązującymi przepisami.

 8. Do oferty załączamy:
 a) oświadczenie  o  posiadaniu  koncesji  na  wykonywanie  działalności  gospodarczej  w 

zakresie usług ochrony osób i mienia, 
 b) oświadczenie,  że  w  ciągu  ostatnich  trzech  lat  świadczyliśmy  przynajmniej  jedną 

usługę  ochroniarską  polegającą  na  ochronie  osób  i  mienia  oraz  dokumenty 
potwierdzające, że została ona lub jest wykonywana należycie,

 c) oświadczenie,  że  dysponujemy  własnymi  zmotoryzowanymi  patrolami  ochrony 
(grupa interwencyjna) na terenie m. Poznaniu i/lub powiatu poznańskiego, w tym 
przynajmniej jedną na terenie Gminy Swarzędz,

 d) wykaz osób, pracowników ochrony, wpisanych na listę kwalifikowanego pracownika 
ochrony fizycznej osób i mienia (w liczbie min. 10).

Podpisano:

Miejsce i data: ____________________ 2020 r.

_______________________________
                                                              (czytelny podpis i pieczęć Wykonawcy)
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