
ZAMAWIAJ ĄCY:  
URZĄD MIASTA  
PASAś RUDOWSKIEGO 10  
97-300 PIOTRKÓW TRYB. 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA: 
STRZEśENIE OBIEKTÓW URZ ĘDU MIASTA ZNAJDUJ ĄCYCH SIĘ PRZY PASAśU K. 
RUDOWSKIEGO 10 I UL. SZKOLNEJ 28 ORAZ OCHRONA KAS P RZY PASAśU K. 
RUDOWSKIEGO 10 I UL. SZKOLNEJ 28 W PIOTRKOWIE TRYBU NALSKIM 
 
Zakres rzeczowy obejmuje: 
Ochronę obiektów i mienia: 

- przy PasaŜu Rudowskiego 10 
- przy ul. Szkolnej 28 

przed kradzieŜami z włamaniem, uszkodzeniami, marnotrawstwem, poŜarami oraz nadzór nad przestrzeganiem  
ustalonego przez Zamawiającego ładu i porządku na ochranianym obiekcie przez jednego  nie 
licencjonowanego agenta ochrony mienia i osób. 
Dni i czas wykonywania usługi: 
 przy PasaŜu Rudowskiego 10 

- dni powszednie od godziny 1500 do godziny 700   
- dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo, 

ul. Szkolnej 28 
     -     dni powszednie od godziny 1500  do godziny 800 ,  

- dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo 
Ochronę Kasy Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28/38 
Ochrona Kasy Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28/38 od poniedziałku do piątku : od godz. 1500 do godz.1730 

przez jednego licencjonowanego agenta ochrony wyposaŜonego w środki przymusu bezpośredniego. 
Ochronę Kasy Urzędu Miasta przy PasaŜu Rudowskiego 10 
Ochrona Kasy Urzędu Miasta przy PasaŜu Rudowskiego 10  od poniedziałku do piątku : od godz. 1500 do 
godz.1730 przez jednego licencjonowanego agenta ochrony wyposaŜonego  
w środki przymusu bezpośredniego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości godzin strzeŜenia w zaleŜności od bieŜących potrzeb 
Urzędu. 
Ponadto zamówieniem objęte jest: 

• wspomaganie agenta ochrony w czasie dyŜuru przez grupę  szybkiego reagowania dyŜurującą 
całodobowo ( maksymalny czas reakcji 10 minut od momentu przyjęcia zgłoszenia) 

• bezprzewodowa łączność z bazą monitorowania 
• przyjazdy, przejazdy grupy szybkiego reagowania w ramach działań prewencyjnych  

i kontrolnych, 
• wykonywanie prac gospodarczych w czasie nie kolidującym ze ścisłą ochroną obiektów tj. straŜnik 

zobowiązany jest do utrzymania we właściwym stanie terenu przy wejściu do Urzędu Stanu Cywilnego;  
• przestrzeganie ruchu osobowego po zamknięciu Urzędu ( kontrola upowaŜnień dla pracowników 

przebywających na terenie Urzędu poza godzinami pracy) 
• prowadzenie „ksiąŜki wejść i wyjść” wszystkich osób przebywających w budynkach Urzędu po godz. 

17:00. 
• W przypadku, gdy w chronionych obiektach funkcjonują lub będą funkcjonować techniczne środki 

ochrony mienia (np. instalacje przeciwpoŜarowe, antywłamaniowe powiadamiające, monitorujące, 
alarmowe itp.) obowiązkiem pracowników Wykonawcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym 
będzie równieŜ obsługa tych urządzeń, wyszczególnionych w regulaminach obiektów. 

OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 
OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
TRYB: 
Przetarg nieograniczony. 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pokój nr 317,  
cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta przy osobistym odbiorze SIWZ lub na wniosek Wykonawcy za 
zaliczeniem pocztowym lub bezpłatnie ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: OD 01.01.2007 R. DO 31.12.2008 R. 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 



O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
� Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymaganiami   

ustawowymi, 
� Dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem , potencjałem ekonomicznym  

i technicznym , a takŜe pracownikami przeszkolonymi do wykonania zamówienia,  
� Wykonali w ciągu ostatnich 3 lat min. 3 usługi polegające na całodobowym strzeŜeniu 

obiektów,                       
� Znajdują  się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
� Posiadają Koncesję MSWiA uprawniającą do świadczenia usług w zakresie ochrony  

obiektów i mienia wydaną na podstawie ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  
i mienia ( Dz. U. Nr 114 poz.740  z póź. zm.) oraz ustawy o ochronie informacji 
niejawnych z późn. zm. ( Dz.U. Nr 11 poz. 95), 

� Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, 
� Posiadają aktualny regulamin pracy SłuŜby Dozoru, 
� Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 - Prawo zamówień 

publicznych. 
WADIUM: 
Nie dotyczy. 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
CENA – 100% 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 20.12.2006r. do godz. 9.00 
Otwarcie ofert w dniu 20.12.2006r. o godz. 10:00 pok. nr 317 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
30 dni 
PRACOWNICY UPRAWNIENI DO KONTAKTU Z OFE RENTEM: 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  
Mariusz Magiera,  tel. 044 732-77-70, Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 
301, 
Teresa Owczarek,  tel. 044 732-77-73, Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 
305, 
- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Iwona Urbańczyk tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, PasaŜ Rudowskiego 10 pok. 317. 


