
Piotrków Trybunalski, dnia 16.11. 2009 r. 
SPZ.341- 31-9/09 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 
MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 
 
OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA: 
Przetarg nieograniczony 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 
www.piotrkow.pl 
 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚCI  LUB ZAKRESU ZAMÓWENIA Z 
PODANIEM INFORMACJI O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH: 
 
Ochrona obiektów i mienia: 

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

przed kradzieżami z włamaniem, uszkodzeniami, marnotrawstwem, pożarami 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 Pasażu Rudowskiego 10 

- dni powszednie od godziny 1500 do godziny 730   
- dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo, 

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

- dni wolne od pracy, niedziele, święta - całodobowo 
 
1. Regulamin Pracy Służby Dozoru  obowiązujący  u Wykonawcy. 
2. Wykonawca wyposaży pracowników do realizacji zamówienia w jednolite 
umundurowanie oraz identyfikatory.  
3. Wykonawca wyposaży pracowników w łączność bezprzewodową. 
Ponadto zamówieniem objęte jest: 

• wspomaganie agenta ochrony w czasie dyżuru przez grupę szybkiego 
reagowania dyżurującą 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. strażnik 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 upoważnień 
dla pracowników przebywających na terenie Urzędu poza godzinami pracy), 

• prowadzenie książki ,,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 przeciwpożarowe, antywłamaniowe, 
powiadamiające, monitorujące, alarmowe i.t.p.) obowiązkiem pracownika 
Wykonawcy wyłonionego w przetargu będzie również obsługa tych urządzeń 
wyszczególnionych w regulaminach obiektów, 

• prowadzenie ewidencji od pomieszczeń plombowanych 
• wydawanie kluczy od pomieszczeń plombowanych w/g wykazu osób 

upoważnionych do ich pobierania i zdawania, 
• wydawanie kluczy od pomieszczeń nieplombowanych w sposób kontrolowany. 

 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 
 
Termin realizacji zamówienia –  Od 01.01.2010r. do 31.12.2011r. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ do odbioru w Urzędzie Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż 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 POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu: 

1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

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

b) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków oraz opłat  
i składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; wg załącznika nr 5 

c) Koncesja    MSW i A  uprawniająca do świadczenia usług w zakresie ochrony 
obiektów i mienia wydana na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.  
o ochronie osób i mienia  (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 114 poz. 740) (tekst 
jednolity: Dz. U. 2005r. Nr 145 poz. 1221)  z późn. zm. oraz Ustawy z dnia 22 
stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (tekst pierwotny: Dz. 
U.1999r. Nr 11 poz. 95) (tekst jednolity: Dz. U. 2005r. Nr 196 poz. 1631)  z 
późn. zm. 



 
2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia (załącznik nr 6); 

W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 
a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 
trzy usługi odpowiadające rodzajem i wartością  stanowiącym przedmiot 
niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto 
każda wg załącznika 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 także zakres wykonywanych przez nich czynności - 
wg załącznika nr 3. 

     W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

a)   wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym 
okresie, co najmniej trzech usług odpowiadających rodzajem i wartością  
stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
150.000,00 zł brutto każda wg załącznika nr4; 

b)   wykaz osób, 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 także zakres wykonywanych przez 
nich czynności (minimum roczne doświadczenie w pracy w ochronie, 
aktualne orzeczenie lekarskie o zdolności fizycznej i psychicznej do 
wykonywania zadań pracownika ochrony) wg załącznika nr 3 
 

3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia; 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

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

4. nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 

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

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

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

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

Ocena spełniania powyższych 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 złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone 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 niż 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 
uważa się za odrzuconą. 
 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM: 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 27. 11. 2009r. do 
godz. 9:00 w wysokości 5000 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków 

Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu 
przelewu należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg 
nieograniczony na: STRZEŻENIE BUDYNKÓW URZĘDU MIASTA 
PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO PRZY PASAŻU KAROLA 
RUDOWSKIEGO 10, SZKOLNEJ 28 OD 01.01.2010R. DO 31.12.2011R. 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym 

c) gwarancjach bankowych 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych  
e) 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 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że 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 każdej z dopuszczonych form 
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: 

1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął 
kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego 
znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 
• CENA – 100% 

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny 
ofert określonego powyżej. 



W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo 
zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 

W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy 
o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających 
wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 
Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne 
 
       Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%) 
A= _____________________________________ 
                 Cena brutto oferty badanej 
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 
złożonych ofertach. 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
• w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,  
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

• postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 

 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Urząd Miasta, 97-300 Piotrków Tryb., Pasaż Rudowskiego 10, pok. 317 do dnia 
27.11. 2009r.  do godz. 9.00  
Otwarcie ofert w dniu 27.11. 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 SYSTEMU 
ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ 
ZAMIESZCZONE DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO 
SYSTEMU ZAKUPÓW 
 
Zamawiający nie przewiduje. 
 



INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ZASTOSOWANIEM AUKCJI 
ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ 
BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Zamawiający nie przewiduje. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Zamówień Publicznych pod nr 394400 -2009  w dniu  16.11. 2009r.                


