
Gmina Ostrowiec Swiętokrzyski - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Swiętokrzyskim z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 26A

zapr^sza do składania ofert cenowych o równowartości poniżej 30.000 Euro
na świadczenie usług ochrony obiektówo urządzeń i wyposażenia CKU w 2018 r.

I. ZAKRES CZYNNoŚcr r oBowĘZKÓw WYKoNAWCY:

l. Wykonywanie czynności z naleŻytą starannością i zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

Ż. Monitorowanie sygnałow lokalnych systemów nadzoru wizyjnego oraz alarmowego
znajdujących się w obiekcie wraz z bteżącą konserwacją tych systemów. obiekt
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest wyposazony w system nadzoru wizyjnego
(kamery) z funkcją zapisu na dysk rejestratora oraz system alarmowy z czĄkamiruchu.

3 . Nieopuszczanie stanowiska monitorowania bez uzasadnionej potrzeby.
4. Pełna znajomość topografii chronionych obiektow - rozkładu pomieszczeĄ wyjść, drog

ewakuacyjnych itp.
5., Złajomośó rozmieszczenia i umiejętnośó obsługi głownych wyłącznikow prądu,

instalacji i sprzętu ppoż. orazzaworów wodnych.
6. Zapalanie i gaszenie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów w zależności

od potrzeb.
7. Sprawdzanie i w razie potrzeby zamykanie okien w pomieszczeniach CKU oraz

wygaszanie zbędnego oświetlenia.
8. Umiejętność obsfugi systemów alarmowych i przeciwpozarowych, urządzeit

telekomunikacyj nych oraz tel ewi zji pr zemy słowej ( sy stemu monitoringu wizyj nego)'
9. Zńączanie przy koiczeniu pracy oraz wyłączanie przy rozpoczynaniu pracy lokalnego

systemu alarmowego. Zamykanie przy kończeniu pracy wszystkich drzłłi wejściowyóh
oraz.furtki na klucz.

10. Gospodarka kluczami do wszystkich pomieszczeń, w tym prowadzenie ewidencji
wydawania i przyjmowania kluczy.

ll.Nadzor i kontrola nad sposobem korzystania z wynajmowanych przez najemców
pomieszczeń po godzinach pracy pracowników CKU'

12' Sporządzanie miesięcznych zestawień dotyczących wynajmu na podstawie ewidencji
wydawania i przyjmowania kluczy.

13. Nadzorowanie w czasie zjazdów parkingu w celu zapewnienia drożności drog
ewakuacyjnych oraz możliwości dojazdu słuzb ratuŃowych.

14. Prowadzenie dziennika wykonywania ochrony oraz na polecenie Dyrektora CKU innej
dokumęnta cji doty czącej ochranianego obiektu.

15.Fizyazne zabezpieczenie terenu i własności CKU przed przedostaniem się na chroniony
obszar osób nieuprawnionych do wstępu i przebywania, a w przypadkaci
uzasadnionych podejrzeniem popełnienia przez te osoby przestępstwa, wykroczenia lub
innej szkody, ujęcia ich i przetrzymania celem niezwłocznego przekazinia tych osób
Policji lub innym uprawnionym organom z równoczesnym powiadomieniem ńyrektora

' eK{-I,
16. Konwojowanie wartości pienięznych w terminach uzgodnionych wcześniej

zzamawiającym (co najmniej 2 razy w ciągu miesiąca).
17. Kontrolowanie uprawnień osob do wstępu, przebywania na terenie CKU oraz trybu

opuszczania' tego terenu. Kierowanie interesantów CKU do odpowiednich komorek,
pomieszczeń lub pracowników.

18. Sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszenia z obiektow sprzętu i materiałow
będących własnością CKU.

19. Stała, aktywna obserwacja osób wchodzących i wychodzącychzbudynku.
20.Bezzvłłoczne powiadamianie Dyrektora CKU o zdarzeniach przestępczych,

wykroczeniach lub innych szkodach zaistniałych na terenie podlegającym ochronie.



2l. Patrolowanie i obchód terenu podlegającego ochronie co najmniĄ raz w ciągu 2 godzin.
W czasie zjazdów sfuchaczy CKU patrolowanie kor5Ąaruy oraz innych pomieszczeń,
w ktorych gromadzą się sfuchacze.

2Ż.Doraźna pomoc sfuzbom CKU w zakresie utrzymania porządku, np. odśnieŻania,
usuwania liści itp. odśniezanie przejśc i dojŚć w godzinach l5:00 - 22.00 orazw dniach,
w ktorych CKU nie pracuje.

23. Wyposażenie pracowników ochrony, realizujących zadania ochronne, dozorujące
i nadzorujące w odpowiednie środki ochrony osobistej, obrony i łączności, zgodnie
zwymaganiami obowiązujących w tym zakresie przepisow.

24. Zapewnienie podłączenia na własny koszt systemu alarmowego CKU do własnej
infrastruktury alarmowej celem elektronicznego nadzorowania obiektu CKU
w godzinachŻ2.OO - 6:00.

25.Zapeulnienie wykonania wszystkich zadań ochrony własnymi siłami i środkami oraz
dojazd własnej grupy interwencyjnej w przypadkach zainicjowania systemu alarmowego
lub wystąpienia zdarzeń o charakterze przestępczym, klęsk zywiołowych lub pozaru'
Czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu CKU nie moze przekroczyć 15 minut.

26. Zapewnienie wykonywania innych niewymienionych wyŻej czynności, które są
niezbędne dla dobra chronionego obiektu.

il. CZAS OCHRONY ILIC7/BA PRACOWNIKOW: -

1. Czynności wchodzące w zakres ochrony wykonywane będą:
a) poprzez ochronę ftzyczną (osobową) w godzinach 6:00 ŻŻa0 przez 7 dni

w tygodniu
b) poprzez monitorowanie sygnałów alarmu elektronicznego przez 7 dni w tygodniu w

godzinach 22'00 _ 6:00. Wykonawca powinien dokonaó wizji lokalnej obiektu CKU
celem stwierdzeniaftzycznej mozliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu
alarmowego do własnej infrastruktury.

Wymagana liczba pracownikow ochrony w godz. 6:00 - 22:00 - codziennie 1 (eden).
Zamawiający moze zwiększyć liczbę pracownikow ochrony w niektóre dni tygodnia po

uprzednim zgłoszeniu i uzgodnieniu z Wykonawcą'

III. DOKUMENTY WYMAGANE W OFERCIE:

oferta powinna być sporządzonanazałączonym druku Formularza oferty.
Do oferty należy zał'ączyć:

a) wydruk aktualnego wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub oryginał albo kserokopię poświadczoną przez Wykonawcę
aktualnego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru, w cęlu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art.24 ust. l pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie
wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b) oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(ZałącznikNr 1 do oferĘ)

c) oryginał lub kserokopia poświadczona przez Wykonawcę aktualnej koncesji
uprawniającej do świadczenia usług ochrony osob i mienia na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, udzielona
wedfug wymogów obowiązującej ustawy o ochronie osob i mienia

d) oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodnośi przez Wykonawcę polisy
lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z t5Ąt;1'u prowadzenia działalności
gospodarczej na kwotę nie niższą niz 1.000.000,00 zloĘch

e) wykaz co najmniej 1 osoby wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
ftzycznej (posiadającej uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej)

2.

J.

1.

2.



nadzorującej i kontrolującej pracę pracownikow ockony flzycznej oraz v,rykaz co
najmniej 4 osób przewidzianych do wykonywania sfuzby ochrony posiadających
wymagane kwalifikacje i uprawnienia, lub które przesĄ stosowne szkolenia
w zakresie ochrony osob i mienia.
Wykazy powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko oraz numery legitymacji' Do
wykazow należy załączyć poświadczoną za zgodnośó z oryginałem kserokopię
legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej nadzorującego
i kontrolującego pracę pracowników ochrony fizycznej

0 oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Załącznik Nr 2 do oferĘ)

g) wykaz co najmniej 5 wykonanych lub wykonywanych usług bezpośredniej ochrony
ftzycznej w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeŻelt okres prowadzenia działalności jest krotszy - w okresie
prowadzenia działalności, ktorych jednostkowa wartośc wyniosła co najmniej
100'000,00 ź brutto' Wykaz powinien zawierać przedmiot i wartość usług, daty
wykonania i nazwy odbiorców usfug. Do wykazu nalezy załączyc odpowiednie
dokumenty potwierdzaj ące, że usfugi te zostĄ wykonane nalezycie.

h) oświadczenie o akceptacji treści umowy (załącznlk _ oświadczenie o akceptacji
umowy).

Załączn|ki oraz Wzór umowy są dostępne równiez codziennie w pokoju nr 13 - parter
budynku CKU - od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 _ 15:00.

Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgadność
z ory ginaŁem pr zez Wykonawcę.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Rozpoczęcie _ 01 stycznia 20l8 roku.
Zakohczenie - 31 grudnia 2018 roku.

V. Kryterium oceny ofert:

I00yo - cena.

oferta znajniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej' wedfug
formuły:

Cn / Cr x l00: liczba punktów
Gdzie:
Cn - najnizsza cena spośrod ofert nieodrzuconych
Cr - cena oferty rozpatrywanej
100 - wskźnik stĄ

vI. PoZosTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający wymaga' aby wykonanib zadań ochrony, monitoringu systemu
alarmowego i dojazd grupy interwencyjnej Wykonawca zapewnlł przy zaangażowaniu
własnych sił i środkow.

Ż. Wykonywanie zadafi ochrony Wykonawca powinien zapewnić przy zaan3azowaniu
stałej grupy pracowników ochrony zatrudnionych w ramach umowy o pracę. Zmiany
pracowników mogą następowaó tylko w wyjątkolYych przypadkach i muszą być
uzgadni ane z Zamawiającym.

3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej obiektu CKU celem stwierdzenia
technicznej mozliwości podłączenia istniejącego w obiekcie systemu alarmowego do
własnej infrastruktury alarmowej'



4.

5.

6.

Osoba do kontaktu: Kierownik Administracyjno-Gospodarczy w godz. 8:00-15:00 od
poniedziałku do piątku, tel' 041 265 34 67, w. l05.
Miejsce wykonywania usfug ochrony. Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul.
Sandomierska 26A, 27 -400 ostrowiec Swiętokrzyski.
Adres do składania ofert: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Św.o ul.
Sandomierska 2óA, Ż7 -400 Ostrowiec Świętokrryski.

7. oferty prosimy składaó za pośrednictwem pocńy, kuriera lub tez dostarczyó osobiŚcie
w ząieczętowanych kopertach z napisem ,rOchrona CKU - 20l8r."

8. Termin składania ofeń upływa z dniem 23.11.2017 r. o godz. 15:00.
W przypadku przesłania oferty pocztąlub kurieremliczy się data wpĘwu do CKU.

9. Cena ofertowa netto nie moze przekroczyć równowartości w złotych 30'000 Euro.
10. oferty złożonę po terminie będą zrvrocone wykonawcy bez otwierania.
1 1. oferty o równowartości w złotych powyżej 30.000 Euroo niezawierające wsrystkich

wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. III lub przekraczające kwotę jaĘ
zamawiający może ptzeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie będą
rozpatrywane.
Kwota jakąZamawiający zamierzaprzeznaczyc na sfinansowanie zamówienia zostanie
podana w dniu otwarcia ofert.

12. Zamavłiający zastrzega sobie prawo uniewaznienia postępowania bez podaniaprzyczyn.
13. Zamawiający zastrzega sobie mozliwośc prowadzenia negocjacji w celu ustalenia

ostatecznej ceny z wykonawcami' którzy złoŻyli oferty niepodiegające odrzuceniu
oraz spełniają wymagania zawarte w niniejszym zaproszeniu.

14. Otwarcie ofert oraz negociacie cenowe z oferentami, ktorych oferty nie podlegają
odrzuceniu nastąpi w siedzibie Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu
Świętokrzyskim przy ul. Sandomierskiej 26A 24.l1.2o17r. o godz.9zo0.

15. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moze żądać od wykonawcow wyjaśnień
dotyczących treści złozonych ofert.

16. O wynikach oceny ofert CKU poinformuje na swojej stronie internetowej
www.ckuostrowiec.pl oraz poszczegolnych oferentow - za pośrednictwem poę^y
elektronicznej.

I7. Zamawiający zastrzega sobie możliwośc prowadzenia negocjacji cenowych w doł
w celu ustalenia ostatecznej ceny z wybranym wykonawcą.

18. Wybrany wykonawcabędzie zobowiązany przed zawarciem umowy do przedstawienia
oryginałow koncesji, dokumentu ubezpieczenia oraz legitymacji kwalifikowanego
pracownika ochrony - do wglądu.

VII. Zastrzeżenieprawne.

1. Zamawiapcy - Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim
oświadcza i informuje, ze niniejsze zaproszenie ma wyłącznie charakter sondazu
rynku pod kątem wyboru oferty najkorzystniejszej pod względem cenowym.

2. ZŁożenie oferty nie stwarza po stronie wykonawcy roszczenia względem Centrum
Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Swiętokrzyskim i jego następcow prawnych
o zawarcie umowy.

ostrowiec Świętokzyski, 16. II.2OI7 r.


