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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi z zakresu ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.1. Oferty należy składać do dnia 14 czerwca 2018 roku, do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: ul.
Kaprala Wojtka 3, 61-063 Poznań, Polska). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania
ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2.1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie:
2.1.1.

ochrony osób i mienia oraz sprawdzania biletów w maksymalnej ilości 21.167 godzin na terenie
obiektów Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, tj. obiektu położonego przy ul. Krańcowej 81 oraz Kaprala
Wojtka 3 (Nowe ZOO) o powierzchni około 120 ha oraz obiektu położonego przy ul. Zwierzynieckiej 13
(Stare ZOO) o powierzchni około 5 ha,

2.1.2.

konwojowania wartości pieniężnych na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców
i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 793) w liczbie nie większej niż 49 konwojów w
okresie realizacji zamówienia,

2.1.3. podejmowania interwencji przez patrol interwencyjny, w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej
na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia zgodnie z definicją ujętą
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 992) opartą o art. 39

ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213 z późn.
zm.),
2.1.4. monitoring w/w obiektów przez zapewnienie między innymi podłączenia lokalnego systemu alarmowego
do centrum monitorowania Wykonawcy.
2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ (załącznik nr 1 „Regulamin i zakres obowiązków służby ochrony w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu oraz
załącznik nr 2 - „Harmonogram godzin”).
2.3. Wykonawca wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia
bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane
osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniające możliwość ciągłego zapewnienia
poufności, integralności, dostępności i odporności systemów służących do przetwarzania danych osobowych
oraz usług przetwarzania oraz zapewniające możliwość szybkiego przywrócenia dostępności danych
osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2.4. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia podlegają odrzuceniu.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności od potrzeb,
o nie więcej niż 30% wartości zamówienia.
2.6. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

79711000-1

Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79714000-2

Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9

Usługi patrolowe

79710000-4

Usługi ochroniarskie

3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
3.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena

60%

2

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotu zamówienia

30%

5

Dostępność personelu kierowniczego (szefa ochrony obiektu)

10%

3.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 16.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr
Wzór
kryterium
(Cmin/Cof) * 100 * waga
1

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
Wykonawca otrzyma punkty za zadeklarowanie w formularzu ofertowym zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, to jest osób określonych w art. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z
późn. zm.), do realizacji przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie tych osób Wykonawca będzie musiał
udowodnić każdorazowo w stosunku do każdego miesiąca rozliczeniowego, przez przedstawienie
stosownych dokumentów wraz z rozliczeniem harmonogramu za dany miesiąc.
Wykonawca otrzyma punkty wg poniższych zasad za zadeklarowanie zatrudnienia, w wymiarze
odpowiadającym przynajmniej pełnemu etatowi, do wykonywania przedmiotu zamówienia:
- za zatrudnienie 1 osoby niepełnosprawnej do realizacji zadania Zamawiający przyzna Wykonawcy
7,5 punktów;
- za zatrudnienie 2 osób niepełnosprawnych do realizacji zadania Zamawiający przyzna Wykonawcy
15 punktów;

2

- za zatrudnienie 3 osób niepełnosprawnych do realizacji zadania Zamawiający przyzna Wykonawcy
22,5 punktów;
- za zatrudnienie 4 osób niepełnosprawnych do realizacji zadania Zamawiający przyzna Wykonawcy
30 punktów.

W przypadku deklaracji zatrudnienia większej liczny osób, Zamawiający nie przyzna Wykonawcy
większej liczby punktów.

Wykonawca jest zobowiązany co miesiąc przedstawić, zgodnie z wzorem umowy Zamawiającemu
dowody na zatrudnienie w/w osób niepełnosprawnych.
Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku nie przedstawienia w/w dowodów w terminie,
w wysokości 200,00 zł za każde takie naruszenie oraz dodatkowo w wysokości 50,00 zł za każdy
dzień opóźnienia w przedstawieniu w/w dowodów.

3

Dostępność personelu kierowniczego (szefa ochrony obiektu)
Zamawiający przyzna punkty w następującej wysokości, w sytuacji gdy wykonawca zadeklaruje, iż
wyznaczy koordynatora (szefa ochrony obiektu), który odpowiedzialny będzie za obsługę

Zamawiającego przez cały okres realizacji zamówienia – 10 pkt

Koordynator zobowiązany będzie do:
- przyjazdu do siedziby Zamawiającego na każde jego zgłoszenie (w formie mailowej i telefonicznej)
w dniu zgłoszenia w godzinach od 07.00 do 15.00, nie później niż w terminie 4 godzin od zgłoszenia;
- w przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do wykonywanego przez Wykonawcę zamówienia
ustosunkowania się (drogą mailową) w terminie 24 godzin od otrzymania zgłoszenia;
- wizyty w miejscu wykonywania zamówienia minimum 2 razy w tygodniu, co najmniej przez okres 2
godzin.

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek naruszenia w/w
obowiązków przez koordynator (szefa ochrony obiektu), co do którego dostępności Wykonawca
zobowiązał się w ofercie.

3.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
3.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę
wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
3.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

