Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług ochrony na potrzeby jednostek organizacyjnych
Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zlokalizowanych przy ul. Kolejowej 2
w Plewiskach (k/Poznania)

I.

Termin składania ofert: 26.02.2018 r. godz. 11.45

II.

Kryteria oceny ofert:

1.

Przy ocenie Ofert ważnych w celu wskazania Oferty Najkorzystniejszej uwzględnione wyłącznie
kryterium „Cena” (waga kryterium 100%, gdzie waga procentowa jest wagą punktową według
zasady: jeden % = jeden pkt).
Dalsze szczegóły, w tym informacja co należy rozumieć przez Ofertę ważną (podlegającej ocenie
w kryterium wyżej wskazany), opis kryterium, zasady wyboru oferty najkorzystniejszej przy
zastosowaniu tego kryterium podaje Rozdział VIII Instrukcji, o której mowa w dziale IV
niniejszego ogłoszenia.

III. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
1.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie dla Zamawiającego usług ochrony osób
i mienia w odniesieniu do terenu (obszaru) zlokalizowanego przy ul. Kolejowej 2 w Plewiskach
(gmina Komorniki k/Poznania).

2.

Objęte przedmiotem zamówienia usługi ochrony wymagają wykonania poprzez:
1)

Bezpośrednią ochronę fizyczną wykonywaną poprzez stałą obecność (straż, nadzór)
pracownika/ pracowników ochrony na obszarze, o którym mowa w ust. 1 powyżej
(Ochrona Strażnicza) przez wszystkie dni tygodnia w czasie od godz. 15.00 do godz. 7.00
dnia następnego, z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 3 poniżej;

2)

Monitorowanie całodobowo (przez wszystkie dni tygodnia) sygnałów alarmowych
pochodzących z obszaru ochrony, o którym mowa w ust. 1 powyżej (Monitoring
Lokalnego Systemu Alarmowego), z zastrzeżeniem dodatkowych postanowień ust. 4
poniżej.

3.

W przypadku sobót i dni ustawowo wolnych od pracy, a także dodatkowych dni wolnych od
pracy u Zamawiającego Ochrona Strażnicza, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powyżej wymagana
jest całodobowo przez wskazane dni.

4.

W zakres usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wchodzą również usługi
dodatkowe, związane z wykonywaniem Monitoringu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) niniejszego
działu, tj.:
1)

Usługi zabezpieczenia technicznego w zakresie polegającym na uruchomieniu
na obszarze ochrony, o którym mowa w ust. 1 powyżej odpowiedniego elektronicznego
systemu do transmisji i odbioru sygnałów alarmowych (z wykorzystaniem elementów
infrastruktury własnej Zamawiającego), a także utrzymywanie sprawności
tak uruchomionego systemu (w tym poprzez jego bieżącą konserwację i naprawy);

2)

Wykonywanie ochrony fizycznej doraźnej (interwencyjnej) poprzez utrzymywanie
całodobowo w gotowości do natychmiastowego wysłania na obszar ochrony, o którym
mowa w ust. 1 powyżej kwalifikowanych pracowników ochrony (patrolu lub patroli
interwencyjnych) oraz w ramach wskazanej gotowości wysłanie - w reakcji,

na wezwanie/sygnał o zagrożeniu osób lub mienia na tym obszarze - patrolu/patroli
interwencyjnych i wykonania tam w razie potrzeby przez ten patrol/patrole Interwencyjne
koniecznej ochrony fizycznej lub innego rodzaju zabezpieczenia osób lub mienia.
Dalsze szczegóły w zakresie opisu przedmiotu niniejszego zamówienia, w tym charakterystyka
obszaru ochrony, którym mowa w ust. 1 powyżej, jak tez postanowienia dotyczące warunków
realizacji świadczeń, o których mowa w ust. 2 – 4 powyżej określa Instrukcja, o której mowa poniżej,
w dziale IV niniejszego odłożenia oraz załącznik nr 1 do tej instrukcji (wzór umowy).
IV. Informacje odsyłające do dokumentu źródłowego dla postępowania, którego dotyczy niniejsze
ogłoszenie.
Postępowanie (przetarg), którego dotyczy niniejsze ogłoszenie jest prowadzone na podstawie
art. 138o obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) - jako postępowanie na zamówienie publiczne o wartości
nie przekraczającej równowartości 750 000 EURO, stanowiące usługi wymienione w załączniku XIV
do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.02.2014 r. w sprawie
zamówień publicznych, tj. usługi o kodach CPV: 79710000-4 (Usługi ochraniarskie), 79711000-1
(Usługi nadzoru przy użyciu alarmu), 79713000-5 (Usługi strażnicze), 79714000-2 (Usługi w zakresie
nadzoru), 79715000-9 (Usługi patrolowe).
Nadany przez Zamawiającego znak (numer referencyjny) wskazanego postępowania (przetargu):
TA/Zp-1/18
Szczegółowe warunki dla zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie, w tym szczegółowe
określenie opisu przedmiotu zamówienia, a także zasady postępowania przy ubieganiu się o
udzielenie tego zamówienia, warunki po spełnieniu, których zostanie ono udzielone, a także warunki
na jakich wymagana jest realizacja tego zamówienia podaje dokument Instytutu Włókien Naturalnych
i Roślin Zielarskich z dnia 10.02.2018 r. pn. Instrukcja postępowania przy ubieganiu się o zamówienie,
przedmiot zamówienia, a także warunki jego realizacji (zwany „Instrukcją”), przy czym istotną część
warunków na jakich wymagana jest realizacja niniejszego zamówienia zawiera również wzór przyszłej
umowy o świadczenie usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia (Wzór Umowy), który
stanowi Załącznik nr 1 do ww. Instrukcji). Całość (Instrukcja ze wszystkimi załącznikami) jest
do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej dla Instytutu Włókien
Naturalnych i Roślin Zielarskich (BIP) https://www.e-bip.org.pl/iwnirz (ścieżka dostępu na wskazanej
stronie - menu „Zamówienia powyżej 30tys. EURO” → treść ze wskazaniem nazwy niniejszego
postępowania).

