
Piotrków Trybunalski, dnia 07. 01. 2009 r. 
SPZ.341-31-1/09 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO: 
URZĄD MIASTA 
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PASAś RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA:  
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA B ĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.  
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKO ŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA Z 
PODANIEM INFORMACJI O MOśLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH: 
 
Przedmiotem zamówienia jest: 
 
STRZEśENIE BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
PRZY PASAśU RUDOWSKIEGO 10, SZKOLNEJ 28 ORAZ OCHRONA KAS W 
BUDYNKACH PRZY PASA śU K. RUDOWSKIEGO, UL. SZKOLENJ 28/38 OD 
PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2009R. 
 
Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV 98341140-8 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:  
 
Ochrona obiektów i mienia: 

- przy PasaŜu Rudowskiego 10 
- ul. Szkolnej 28, 28/38                                                                                                                                                                                                           

przed kradzieŜami z włamaniem, uszkodzeniami, marnotrawstwem, poŜarami oraz 
nadzór nad przestrzeganiem  ustalonego przez Zleceniodawcę 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 730   
- dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo, 

ul. Szkolnej 28 
     -    dni powszednie od godziny 1500  do godziny 730 ,  

-  dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo 
 
Ochrona Kasy Urz ędu 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 
 
Ochrona Kasy Urz ędu Miasta przy Pasa Ŝu 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 
 
1. Regulamin Pracy Słu Ŝby Dozoru obowi ązujący  u Wykonawcy (stanowi 
załącznik nr 1 do umowy). 

2. Wykonawca wyposa Ŝy pracowników do realizacji zamówienia w jednolite 
umundurowanie oraz identyfikatory.  

3. Wykonawca wyposa Ŝy pracowników w ł ączność bezprzewodow ą. 

Ponadto zamówieniem obj ęte jest: 
• wspomaganie agenta ochrony w czasie dyŜuru przez grupę szybkiego 

reagowania dyŜurującą całodobowo (maksymalny czas reakcji 10 minut od 
momentu przyjęcia zgłoszenia) 

• bezprzewodową 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 ; prace te będą wykonywane  
w soboty i w dni świąteczne, wskazane przez Zamawiającego, 

• 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 godzinie 1700 , 

• w przypadku gdy w chronionych obiektach funkcjonują techniczne środki 
ochrony mienia (np. instalacje przeciwpoŜarowe, antywłamaniowe, 
powiadamiające, monitorujące, alarmowe itp.) obowiązkiem pracownika 
Wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie równieŜ obsługa tych urządzeń 
wyszczególnionych w regulaminach obiektów.  

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ:  
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
 
Termin realizacji zamówienia –  od podpisania umowy  do 31.12.2009r.  
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, 
pokój 317 
Lub ze strony internetowej www.piotrkow.pl 
Cena: 20 zł płatne w kasie Urzędu Miasta lub za zaliczeniem pocztowym, na wniosek 
wykonawcy. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:  
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niŜej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 



1. posiada ć uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub 
czynno ści, je Ŝeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich 
uprawnie ń; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy 
zobowi ązani s ą przedło Ŝyć następujące dokumenty : 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; 

b) oświadczenie wykonawcy o nie zaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat  
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg zał ącznika nr 5  

2. posiada ć niezbędną wiedz ę i doświadczenie oraz dysponowa ć 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykon ania zamówienia 
lub przedstawi ą pisemne zobowi ązanie innych podmiotów do 
udost ępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia (zał ącznik nr 6); 

W szczególno ści wykonawca musi spełnia ć następujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
równieŜ wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej trzy usługi odpowiadające rodzajem i wartością  
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niŜ 
150.000,00 zł brutto kaŜda wg zał ącznika nr4; 

b) wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat 
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakres wykonywanych przez nich czynności 
(minimum roczne doświadczenie w pracy w ochronie, licencja pracownika 
ochrony fizycznej, legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz 
aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do 
wykonywania zadań pracownika ochrony) wg zał ącznika nr 3.  

3. znajdowa ć się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej 
wykonanie zamówienia; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy 
zobowi ązani s ą przedło Ŝyć następujące dokumenty : 

a) polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. 

4. nie podlega ć wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku  wykonawcy 
zobowi ązani s ą przedło Ŝyć następujące dokumenty : 
a) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 

24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg zał ącznika nr 
2; 

 
Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociaŜby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 



Ocena spełniania powyŜszych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoŜyli 
pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie 
przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez 
zamawiającego, nie później niŜ w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych  
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uwaŜa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM:  
 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 15.01.2009r. do 
godz. 9:00 w wysokości 3000 zł.  

2. Wadium moŜe być wniesione w następujących formach: 
pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGś O/Piotrków Tryb.  
Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu naleŜy 
zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na: STRZEśENIE 
BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY PASAśU RUDOWSKIEGO 10, 
SZKOLNEJ 28 ORAZ OCHRONA KAS W BUDYNKACH PRZY PASAśU K. RUDOWSKIEGO, UL. 
SZKOLENJ 28/38 OD PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2009R. 

a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pienięŜnym 

b) gwarancjach bankowych 
c) gwarancjach ubezpieczeniowych  
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275) 
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uwaŜał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, Ŝe środki zostały zaksięgowane na 
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie 
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w kaŜdej z dopuszczonych form 
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Cena – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., PasaŜ Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 
15.01.2009r.  do godz. 9.00  



Otwarcie ofert w dniu 15.01.2009r. o godz. 10:00 pok. 317 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
30 dni 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O ZAMIARZE USTANOWIENIA   DYNAMICZNEGO S YSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓR EJ BĘDĄ 
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZ ĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW 
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZ EJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA  
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 


