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I. PRZEDMIOT I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony nieruchomości, osób  

i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu oraz 

Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Grudziądzu  

w okresie: 

od 29 grudnia 2017 roku od godz. 1200  do 28 grudnia 2018 roku do godz. 1200. 

2. Kod CPV 79710000-4  

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

4. Przedmiot zamówienia polegał będzie na: 

a) bezpośredniej ochronie fizycznej powierzonych nieruchomości wraz z ich 

wyposażeniem oraz mienia i osób w WORD w Toruniu oraz w OT WORD 

w Grudziądzu również przy wykorzystaniu systemu SWIN oraz CCTV – telewizji 

przemysłowej 

b) ochronie elektronicznej 

5. Usługa ochrony fizycznej realizowana będzie: 

a) od poniedziałku do piątku :  w godzinach od 06:00 do 18:00 (12 h);  

b) w 1 sobotę zgodnie z harmonogramem Działu Egzaminowania: w godzinach 

od 6:00 do 16:00 (10 h); 

c) w max. 2 soboty zgodnie z zapotrzebowaniem Działu Szkoleń - w godzinach od 

7:30 do 16:30 (9 h); 

6. Usługa ochrony elektronicznej realizowana będzie w godzinach nie objętych ochroną 

fizyczną oraz niedziele, święta, soboty niepracujące. 

Uwaga: Szacunkowa ilość godzin dla ochrony fizycznej: około 6570 godzin dla dwóch 

lokalizacji. 

Szczegółowa ilość  godzin wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego 

i podstaw określonych w umowie. 

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany godzin objętych ochroną fizyczną oraz ochroną             

elektroniczną. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

• podejmowania działań związanych z wykorzystaniem i obsługą systemu 

antynapad (nadajniki systemu antynapadowego powinny być aktywne dla 

pracowników ochrony na całym obszarze siedziby Zamawiającego wraz 

z budynkami i placami manewrowymi) oraz do natychmiastowego 

reagowania na sygnały zainstalowanych systemów alarmowych w tym 

zapewnienie bezzwłocznej reakcji grupy interwencyjnej, w przypadku 

otrzymania sygnału alarmowego. 
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Czas reakcji grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 20 minut od momentu 

telefonicznego zgłoszenia w czasie świadczenia ochrony fizycznej i nie dłuższy niż 10 minut 

w godzinach ochrony elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania 

zmotoryzowaną grupą interwencyjną oraz Alarmowym Centrum Odbiorczym do 

przyjmowania sygnału alarmowego. 

• wyposażenia pracowników ochrony w tzw. ,,napadówki”. 

• wyposażenie pracowników ochrony w niezależne środki łączności 

bezprzewodowej (np. telefonii komórkowej) zapewniające łączność 

z centrum kierowania. 

• zainstalowania w istniejących systemach alarmowych komunikacji poprzez 

nadajniki GPRS. 

• prowadzenia monitorowania sygnałów zakodowanych informacji 

wysyłanych z nadajników Wykonawcy w chronionych obiektach. 

• monitorowania sygnałów, które obejmuje wyświetlanie i zapisywanie 

„historii zdarzeń” przychodzących z systemu alarmowego zamontowanego 

w chronionych obiektach. 

• do wykonywania wszystkich czynności objętych niniejszym zleceniem 

własnymi środkami oraz własnym sprzętem.  

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawcy w zakresie 

posiadania grupy interwencyjnej. 

• 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 

Zamawiającym. 

8. Wykonawca w zakresie przestrzegania przepisów prawa zobowiązuje się 

w szczególności zapewnić wykonywanie usługi w sposób zgodny z przepisami ustawy z 

dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity w D.U. z 2016 

roku, poz.1432 z późn. zmianami). 

9. Złożenie oferty równoznaczne jest z zaakceptowaniem stanu zabezpieczeń 

technicznych ochranianych obiektów. 

10. 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.  

11.  Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z postanowieniami umowy. 
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II. WYMAGANIA I DOKUMENTY  WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 

osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1432 z późn. zmianami). 

 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie powyższy 
warunek będzie oceniany co do każdego z Wykonawców osobno. 
 

2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż trzy lata w tym okresie wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których 

usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów czy te usługi zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje 

bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz  którego usługi były 

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 

w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający żąda wykazania i potwierdzenia co najmniej 4 (cztery) usługi odpowiadające 

swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na fizycznej 

i elektronicznej ochronie osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej po dwie na 

każdą lokalizację (Toruń i Grudziądz)   (wyposażonych w sygnalizację włamania i napadu, 

sygnalizację p.poż., system telewizji przemysłowej CCTV)  o wartości usługi co najmniej 

150 000,00 zł brutto każda. 

 
Uwaga: Przez budynek użyteczności publicznej Zamawiający rozumie budynek zdefiniowany 
w par. 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zmianami). 
 

3. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł na cały okres realizacji 

zamówienia.  

4. informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert. 

5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub  
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składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania 

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego 

porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

6. oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu, w toku realizacji Umowy, stałego  

dysponowania grupami interwencyjno-patrolowymi, zlokalizowanymi na terenie 

Torunia i Grudziądza.  

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy realizującego zamówienie 

zatrudnienia osób, sprawujących bezpośrednią ochronę fizyczną, na podstawie umowy 

o pracę.  

8. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków 

prawnych. Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa wyżej nie 

potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda aby 

wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 

podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 

części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe. 

  

    III. KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

Kryterium oceny oferty są cena i czas dojazdu grupy interwencyjnej. 

 

Kryterium Waga 

1. Cena 60% 

2. 

Czas dojazdu grupy interwencyjnej 

� w czasie sprawowania ochrony fizycznej 

� w czasie  sprawowania ochrony elektronicznej 

 

20% 

20% 

   

1. Cena wykonania zamówienia waga 60% maksymalna ilość punktów  - 60  

Cena musi być podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z uwzględnieniem 

podatku VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania ofert przepisami. 

Wykonawca winien podać jednostkową stawkę godzinową brutto oraz miesięczną kwotę 

(brutto) zryczałtowaną na ochronę elektroniczną 

 



Ochrona nieruchomości, osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
oraz 

WORD OT w Grudziądzu. 

 

 

Strona 6  ZA.225 - 6/2017 

 

 

Punkty za kryterium cena zostaną obliczone według następującego wzoru: 

C = Cofn : Cofb  X 100 pkt  X 60% 
 
Cofn  -  cena brutto oferty najtańszej 
Cofb   -    cena brutto oferty badanej   

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. 

 

2. Czas dojazdu grupy interwencyjnej waga 40% maksymalna ilość punktów - 40 

Punkty zostaną przyznane zgodnie z opisem poniżej: 

 Czas przyjazdu  

grupy interwencyjnej* 
Ilość punktów 

w czasie świadczenia 

ochrony fizycznej (F) 

poniżej 20 minut tj: 

15 minut 

10 minut 

5 minut 

 

10 pkt 

15 pkt 

20 pkt 

w godzinach ochrony 

elektronicznej (E) 
poniżej 10 minut 20 pkt 

*Czas przyjazdu grupy interwencyjnej w czasie świadczenia ochrony fizycznej – 20 minut - 
0 pkt 
*Czas przyjazdu grupy interwencyjnej w czasie świadczenia ochrony elektronicznej – 

10 minut - 0 pkt 

Ocenę ostateczną dla poszczególnych ofert stanowić będzie suma punktów (P) 

przyznanych za powyższe kryteria zgodnie ze wzorem:  P = C + F + E 

Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą łączną ilość punktów we wszystkich 
kryteriach. 

 
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu oraz innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający 

spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem a jeżeli zostały 

złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

• Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

• Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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• Oferta oraz wymagane przez Zamawiającego dokumenty oraz oświadczenia muszą być 

podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezentacji. 

• Pełnomocnictwo  - jeżeli dotyczy – musi zostać załączone do oferty w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez notariusza. 

• Dokumenty oraz oświadczenia  wchodzące w skład oferty składane są w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, poprzez złożenie na każdej zapisanej 

stronie kopii dokumentu podpisu wraz z adnotacją „za zgodność z oryginałem’’. 

• Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, 

na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie dokumentów, które każdego z nich 

dotyczą. 

• Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

• Wykonawca może zastrzec w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W tym celu zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie 

mogą być one udostępniane  oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa.  

• W celu zachowania poufności dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

zaleca się umieścić je w odrębnej kopercie niż oferta z dopiskiem ,,Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać osobom trzecim”. 

• Postępowanie prowadzone jest w języku polskim oznacza to, że oferta oraz każdy 

dokument sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.  

   

IV. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZENIA OFERTY 

       Ofertę należy przesłać do dnia  

27 listopada 2017 roku, godz. 12:00 na adres mailowy: administracja@word.torun.pl 

lub pocztowy: 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Toruniu 

ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 

z dopiskiem: 

„Ochrona nieruchomości oraz mienia i osób w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Toruniu oraz Oddziału Terenowego w Grudziądzu’’ 

 

Zamawiający informuje, że nabór oferty nie jest jednoznaczny z koniecznością wyboru 

oferenta i podpisaniem umowy. 
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa .......................................................................................................... 
 
Siedziba......................................................................................................... 
 
Numer  tel./fax ….................................... 
 
REGON ................................................. 
 
NIP........................................................ 
 

Dane dotyczące Zamawiającego : 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu 

ul. Polna 109/111 

87-100 Toruń 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: 

Ochronę nieruchomości, osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Toruniu oraz WORD OT w Grudziądzu. 

 (znak sprawy: ZA. 225-6/2017) 

1. Oferujemy wykonanie usług na następujących zasadach: 

Nazwa formy 

ochrony 

  
 
 
cena 
netto za 
1 godzinę 
ochrony  

 
 
 
wartość 
podatku  
VAT  

cena 
brutto za 
1 godzinę 
ochrony 
(poz. 1.   
+ poz. 2.)  

Wartość brutto 
ochrony 

fizycznej przy 
szacunkowej 
ilości godzin 

6570 dla dwóch 
lokalizacji 

(6570* x poz. 3.) 

Stawka 
miesięczna 

ryczałt 
(brutto) 

 

Łączna 
stawka 

miesięczna 
ryczałt 

(brutto) 
dla Torunia 
i Grudziądza 

Wartość 
brutto 

ochrony  
elektron.  

za 12 m-cy 
(12 x poz. 

6.) 
 

Łączna 
wartość 

zamówieni
a 

brutto 
(poz. 4. + 
poz. 7.) 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Ochrona 

fizyczna 

    - - -  

Ochrona 

elektroniczna 

- - - - T-ń    

G-

dz 
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Łączna wartość oferty brutto: …………………………………………………………………………………………. 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………………………….. 

w tym stawka podatku VAT: …………………….. %   

 

* Szacunkowa ilość godzin dla ochrony fizycznej: około 6570 godzin dla dwóch lokalizacji. 

Reakcja grupy interwencyjnej :  

1. w czasie świadczenia ochrony fizycznej - ………. min. 

2. w czasie świadczenia ochrony elektronicznej - ………. min. 

2. Oświadczamy, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2) zapoznaliśmy się z postanowieniami Zapytania ofertowego i nie wnosimy 

w  stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 

podpiszemy umowę w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.  

3) akceptujemy stan zabezpieczeń technicznych ochranianych obiektów. 

3. Zostaliśmy poinformowani, że możemy wydzielić z oferty informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione innym uczestnikom 

postępowania. 

4. ZAMÓWIENIE zamierzamy zrealizować sami*/z udziałem Podwykonawców*.  

Udział prac Podwykonawców wyniesie ............. % wartości usługi objętej niniejszą Ofertą, 

przy realizacji następującego zakresu: 

…………………………………………………………..………................................................................ 

...................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(*niepotrzebne skreślić). 

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz 

adres: 

........................................................................................................................................................

e-mail:................................................................................... nr tel.:............................................., 

6. Osoba/y do kontaktu w sprawie zamówienia 

......................................................................................………………………………………………………. 

tel. .................................  

e-mail ………...................................…………………………………………………………  

7. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 



Ochrona nieruchomości, osób i mienia w obrębie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Toruniu 
oraz 

WORD OT w Grudziądzu. 
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8. Integralną częścią oferty są : 

1) Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 

bezpośredniej ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 

osób i mienia (tj. Dz.U. z 2016r. poz.1432 z póź. zmianami). 

2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób 

przystępujących do postępowania o zamówienie, o ile fakt ten nie wynika 

z przedstawionych dokumentów rejestrowych – jeśli dotyczy, 

3)  pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeśli 

dotyczy, 

4) polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej. Minimalna wymagana suma 

gwarancyjna - 2 000 000,00 zł w okresie ubezpieczenia wraz z dowodem jej opłacenia, 

5)  wykaz wykonanych lub wykonywanych usług wraz z potwierdzeniem ich prawidłowej 

realizacji (np. referencje),  

 6) oświadczenie o zapewnieniu, w toku realizacji Umowy, stałego  dysponowania grupami 

interwencyjno-patrolowymi zlokalizowanymi na terenie Torunia i Grudziądza,   

7) informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert, 

8) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub  

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 

wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 

w sprawie spłat tych należności. 

 

 

 

 

Miejscowość i data: ................................................. 

 

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty (imię, nazwisko i podpis):  

 

....................................................... 

 

 

 

 


