
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

sekretariat@zgkustka.pl 

 

Ustka: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony 

mienia Zamawiającego 

Numer ogłoszenia: 154941 - 2016; data zamieszczenia: 25.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. , ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka, 

woj. pomorskie, tel. 59 8144811, faks 59 8144277. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: sekretariat @zgkustka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego ze 100% udziału gmny. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usługi ochrony mienia Zamawiającego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej bezpośredniej ochrony fizycznej 

mienia Zamawiającego w Ustce przy ulicy Wiejskiej 7 w skład którego wchodzą nieruchomość 

położona w Ustce przy ul. Wiejskiej 7 o powierzchni łącznej 7 453 m2 , oznaczona jako działki nr 

906/65 906/66 906/67 i 906/76 na których mieszczą się odpowiednio budynek magazynowy 

warsztat samochodowy wiata i budynek biurowo magazynowy znajdujące się na terenie tej 

nieruchomości środki trwałe tj tabor samochodowy, cysterna z paliwem, waga najazdowa maszyny 

urządzenia techniczne narzędzia i wyposażenie pozostałe niskocenne składniki majątkowe, 



nieruchomość niezabudowana o powierzchni 6 667 m2 działki nr 906/44 i 906/45 Do obowiązków 

Wykonawcy należeć będzie m. in. Zapewnienie pracownikom ochrony podczas pełnienia służby na 

obiekcie jednolitego ubioru oraz identyfikatorów osobistych i wyposażenia niezbędnego do 

prawidłowego wykonywania przydzielonych im zadań zapewnienie bezpieczeństwa mienia przed 

kradzieżą rabunkiem zniszczeniem i uszkodzeniem szkodami wynikłymi z awarii technicznych w 

warunkach zagrożenia powiadomienie odpowiednich służb: Policji, Straży Miejskiej Straży Pożarnej 

oraz podjęcie działań zmierzających do likwidacji źródła zagrożenia wykonywanie innych zadań 

związanych z bezpieczeństwem obiektu i ochrona mienia zleconych przez Zamawiającego 

uniemożliwienie wejścia wyjścia osobom niepowołanym lub nieupoważnionym oraz wjazdu/wyjazdu 

samochodom nieupoważnionym ujęcie osób stwarzających zagrożenie dla dozorowanego obiektu 

w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji obserwacja obiektu i terenu poprzez 

wykonywanie obchodu wszystkich budynków sprawdzanie parkingu oraz parkujących tam 

samochodów opracowanie planu ochrony dla przedmiotowego obiektu i innej dokumentacji 

ochronnej plan ochrony winien obejmować m in ogólną charakterystykę obiektu, analizę stanu 

potencjalnych zagrożeń zasady organizacji i wykonania ochrony obiektu dane dotyczące przyjętego 

systemu ochrony obiektu instrukcje postępowania pracowników ochrony w przypadku napadu, 

włamania pożaru i awarii technicznych Strzeżenie mienia rozpoczyna się od chwili faktycznego 

objęcia przez pracownika ochrony Wykonawcy dozoru powierzonych obiektów: w dni robocze w 

godzinach od 15 00 do godziny 7 00 w dni wolne od pracy całodobowo. Do obowiązków 

Wykonawcy poza ochroną fizyczną obiektów i mienia należy prowadzenie Książki wyjazdów i 

przyjazdów pojazdów prowadzenie Książki pobytu pracowników po godzinach pracy na terenie 

zakładu, przyjmowanie i wydawanie pracownikom kluczy do pomieszczeń, zamknięcie i 

sprawdzenie zabezpieczenia budynku z pomieszczeniami biurowymi oraz warsztatu a także innych 

pomieszczeń Służba dozoru i ochrony mienia winna być realizowana zgodnie z obowiązującymi w 

tym zakresie normami i przepisami, a szczególnie z uwzględnieniem ustawy o ochronie osób i 

mienia z dnia 22 sierpnia 1997r tj Dz U z 2005r nr 145 poz 1221Wykonawca będzie świadczył 

usługi będące przedmiotem zamówienia w obsadzie składającej się z pracownikówposiadających 

co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia jednakowo umundurowanych 

wyposażonych w środki łączności telefony komórkowe. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ważną koncesję 

wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 

związanej z ochroną osób i mienia realizowaną w formie bezpośredniej ochrony fizycznej 

na obszarze objętym przedmiotem zamówienia ; 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi 

bezpośredniej ochrony fizycznej mienia, przy czym usługi realizowane w ramach jednej 

umowy traktuje się jako jedną usługę; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 



 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 

w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 



niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 80 

 2 - wskaźnik zatrudnienia - 20 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: sekretariat@zgkustka.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. Ul. Wiejska 7, 76-270 Ustka. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

19.08.2016 godzina 13:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp . zo .o., Ul. Wiejska 7,76-

270 Ustka. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


