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Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 406870-2014 z dnia 2014-12-11 r. Og oszenie o zamówieniu - Rzeszów
1.Przedmiotem zamówienia jest ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Zak adu Gospodarki Odpadami przy ul.
Ciep owniczej 11 w Rzeszowie. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca przy pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników...
Termin sk adania ofert: 2014-12-19

Rzeszów: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Zak adu
Gospodarki Odpadami przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie
Numer og oszenia: 11340 - 2015; data zamieszczenia: 16.01.2015
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP:
406870 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., al. gen. W adys awa
Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8613001, faks 017 8613003.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Zak adu
Gospodarki Odpadami przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i
mienia Zak adu Gospodarki Odpadami przy ul. Ciep owniczej 11 w Rzeszowie. Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca przy
pomocy zatrudnionych przez siebie pracowników sprawowa sta , bezpo redni ochron fizyczn mienia sk adaj cego si
z budynków i ich pomieszcze oraz rzeczy znajduj cych si w tych pomieszczeniach. Ochrona obejmuje chronienie mienia
przed kradzie

, kradzie

z w amaniem i dewastacj , a tak e wszelkie dzia ania zapobiegawczo-informacyjne w

przypadku powstania innych szkód np.: zalanie pomieszczenia, po ar itp. 2.Us uga wykonywana b dzie w formie
fizycznego dozoru w systemie zmianowym, przez ca

dob ,7 dni w tygodniu tj.: dni robocze; od godz.22 do godz.6 rano

dnia nast pnego; soboty, niedziele i wi ta; od godz.6 rano do godz.6 rano dnia nast pnego (24 godz.); je eli sobota jest
dla zak adu dniem pracuj cym to portierzy pracuj od godz.18 do godz. 6 rano dnia nast pnego. Zamawiaj cy zastrzega
sobie prawo do zmiany godzin pracy w szczególnych sytuacjach po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. 3.Us uga
wykonywana b dzie przez jednego pracownika na zmianie odpowiednio umundurowanego i posiadaj cego widoczny
identyfikator zawieraj cy imi , nazwisko, zdj cie i nazw Wykonawcy. 4.Zamawiaj cy zapewnia o wietlenie obiektu
realizowanej ochrony. 5.Ochron b

obj te wszystkie budynki znajduj ce si na terenie Zak adu Gospodarki Odpadami

oraz jego maj tek ruchomy znajduj cy si na placu postojowym. 6.Zamawiaj cy zapewnia pomieszczenie socjalne dla
pracowników ochrony. 7.Do zakresu obowi zków wykonywanych przez pracowników ochrony nale y: a)wykonanie us ugi z
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nale yt staranno ci , zgodnie z powszechnie obowi zuj cymi przepisami prawnymi, jak te wewn trzzak adowymi aktami
normatywnymi, wydanymi przez Zamawiaj cego; b)stosowanie si do dora nych polece osób wskazanych przez
Zamawiaj cego; c)zachowanie lojalno ci wobec Zamawiaj cego, zak adaj cej równie zachowanie tajemnicy s

bowej w

przedmiocie wiadomo ci uzyskanych podczas wykonywania us ug; d)obserwacja monitorów wizyjnych przesy aj cych
obraz z kamer rozmieszczonych na terenie obiektu; e)sprawdzanie obiektu przed przej ciem s

by poprzez

skontrolowanie stanu pomieszcze , w tym zamkni cia okien i drzwi, wy czenie wiate ; f)obchód terenu co godzin ; g)
podejmowania natychmiastowych dzia

interwencyjnych w przypadku zadzia ania sygnalizacji alarmu

przeciwpo arowego, zgodnie z obowi zuj

instrukcj po arow ; h)prowadzenie dokumentacji wynikaj cej z dzia alno ci

ochronnej, i)w razie wtargni cia na obiekt chroniony osób niepo

danych, niezw oczne powiadomienie patrolu

interwencyjnego, pracowników wskazanych przez Zamawiaj cego, kierownika chronionego obiektu lub patrolu Policji;
8.Pracownicy w czasie pe nienia s

by musz by wyposa eni w sprz t umo liwiaj cy

wykonywania zamówienia, a osob sprawuj

czno

pomi dzy miejscem

nadzór nad ochron . 9.Pracownik ochrony ma prawo: legitymowania osób

w celu ustalenia ich to samo ci; kontrolowania pojazdów wje

aj cych i wyje

aj cych. 10.Wykonawca wiadcz cy

us ug ochrony w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Zak adu, musi posiada wsparcie w formie w asnego patrolu
interwencyjnego. 11.Wykonawca wiadcz cy w/w us ug zapewni dojazd patrolu interwencyjnego w ci gu 20 min od
momentu zg oszenia. 12.W przypadku z

enia oferty przez firm posiadaj

status Zak adu Pracy Chronionej lub firmy

zatrudniaj cej osoby niepe nosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnieniu
osób niepe nosprawnych lub w

ciwych przepisów pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru

Gospodarczego i uprawnionej do wystawiania o wiadcze /dokumentów uprawniaj cych Zamawiaj cego do skorzystania z
ulgi w odpisie na PFRON Wykonawca b dzie przedk ada odpowiednie o wiadczenia za ka dy miesi c wiadczonych
us ug..
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 79.71.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsi biorstwo Us ugowe SED-HUT Spó ka Akcyjna, ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, kraj/woj. ma opolskie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 132000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 99367,36
Oferta z najni sz cen : 78423,00 / Oferta z najwy sz cen : 106317,44
Waluta: PLN.
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