
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68174-2014 z dnia 2014-02-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Toruń

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług całodobowej ochrony nieruchomości oraz mienia i osób w 

obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu...

Termin składania ofert: 2014-03-10 

Toruń: Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób w 

obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz 

Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Grudziądzu.

Numer ogłoszenia: 110658 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 68174 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń, woj. 

kujawsko-pomorskie, tel. 56 653 82 82, faks 56 653 82 83.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona nieruchomości oraz 

mienia i osób w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału 

Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług 

całodobowej ochrony nieruchomości oraz mienia i osób w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Grudziądzu w okresie od 15 kwietnia 2014 r. od godz. 1400 do 15 kwietnia 2017 r. do godz. 1400, 

zgodnie z projektami umów będącymi załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2.Przedmiot zamówienia polegał 

będzie na strzeżeniu powierzonych pod ochronę nieruchomości oraz mienia i osób, zabezpieczeniu ich 

przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, przy pomocy 
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zatrudnionych przez siebie pracowników ochrony, sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną 

obiektu i mienia składającego się z budynków wskazanych w umowach (Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z 

ich wyposażeniem, przy wykorzystaniu systemu SWIN oraz CCTV - telewizji przemysłowej (dot. OT 

WORD w Grudziądzu) oraz pojazdów. Usługa będzie realizowana całodobowo, w systemie zmianowym, 

przy dochowaniu warunku, że długość każdej zmiany i wykonywanie pracy przez każdego pracownika 

nie mogą być dłuższe aniżeli 12 (dwanaście) godzin. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa 

Załącznik nr 6 do SIWZ. 3.Zamawiający zobowiąże się informować personel Wykonawcy o sytuacjach 

zwiększających ryzyko powstania szkody w mieniu podlegającym ochronie. 4.Wykonawca zobowiązany 

będzie podejmować działania związane z wykorzystaniem i obsługą systemu antynapad 

(umieszczonego w określonych pomieszczeniach WORD Toruń i OT Grudziądz) oraz zobowiązany 

będzie do natychmiastowego reagowaniu na sygnały zainstalowanych systemów alarmowych. 

Wykonawca będzie zobowiązany: 1) wykonać podłączenie centrali alarmowej do centrum monitorowania 

alarmów Wykonawcy, na własnych łączach, utrzymywanych na swój koszt (Toruń, Grudziądz); 2) 

zapewnić system antynapadowy, podłączony do centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, na 

własnych łączach, utrzymywanych na swój koszt, dostępny dla ochrony oraz pracownika osoby 

wynajmującej pomieszczenie z przeznaczeniem na ajencję finansową. 5.Nadajniki systemu 

antynapadowego powinny być aktywne w zakresie: 1) dla pracownika ochrony na całym obszarze 

siedziby zamawiającego wraz z budynkami i placami manewrowymi; 2) dla pracownika firmy 

wynajmującej pomieszczenie, na obszarze wynajmowanego pomieszczenia. 6.Zamawiający zapewni 

pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia ochrony/portiernia w 

miejscu wykonywania Zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad 

sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia Książki Dozorów, do 

której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia 

związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. W terminie do piątego dnia następującego 

po miesiącu świadczenia usług, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu 

Książki Dozorów prowadzonej w miesiącu poprzedzającym. 7.W przypadku zainstalowania systemów 

kontroli pełnienia służb (np. dotykowe rejestratory obecności) Wykonawca zobowiązuje się respektować 

przyjęte w tym zakresie procedury. 8.Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za 

wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w 

przypadku niedołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 

9.Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym 

zamówieniem własnymi środkami oraz własnym sprzętem. Wykonawca nie będzie upoważniony do 

naliczenia jakichkolwiek innych kosztów, opłat, świadczeń, chyba, że inaczej uzgodnione zostanie na 

piśmie. 10.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim osobom wykonującym pracę 

wynikającą z niniejszego zamówienia odpowiednich, jednolitych, ubrań służbowych, identyfikatorów ze 

zdjęciem oraz sprzętu do komunikowania się z odpowiednimi służbami, między sobą oraz z 
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Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet A - Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób w obrębie Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu.

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet B - Całodobowa ochrona nieruchomości oraz mienia i osób w obrębie Oddziału 

Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu.

Zamawiającym. 11.Złożenie oferty równoznaczne jest z zaakceptowaniem stanu zabezpieczeń 

technicznych ochranianych obiektów. 12.Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z 

postanowieniami umowy stanowiącej Załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia..

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

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

S.C.Wojciech Nosek, Ireneusz Krzyżanowski, ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139637,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 166878,00

Oferta z najniższą ceną: 166878,00 / Oferta z najwyższą ceną: 271472,40

Waluta: PLN.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Formacja S.C. Wojciech Nosek Ireneusz Krzyżanowski, ul. Klimasa 2, 41-800 Zabrze, kraj/woj. 

śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 139637,19 PLN.
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IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 166878,00

Oferta z najniższą ceną: 166878,00 / Oferta z najwyższą ceną: 271472,40

Waluta: PLN.
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