
Swarzędz: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynku 
położonym przy ul. Rynek 1 w Swarzędzu oraz obserwacji systemu 
monitoringu wizyjnego miasta Swarzędza w systemie całodobowym
Numer ogłoszenia: 352899 - 2010; data zamieszczenia: 08.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. 
wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług 
ochrony fizycznej osób i mienia w budynku położonym przy ul. Rynek 1 w 
Swarzędzu oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Swarzędza w 
systemie całodobowym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie fizycznej osób i mienia 
w budynku położonym przy ulicy Rynek 1 w Swarzędzu oraz obserwacji systemu 
monitoringu wizyjnego miasta Swarzędza w systemie całodobowym - 7 dni w 
tygodniu w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. Zamówienie do 193000 Euro..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.61.00.00-8, 74.61.30.00-9, 
74.61.40.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 
01.01.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM



Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców 
wniesienia wadium w wysokości 3000,00 zł

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania 
zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia: 
Koncesja - MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
ochrony osób i mienia. Należy załączyć stosowny dokument.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem do wykonania 
przedmiotu zamówienia: co najmniej jedną usługę odpowiadające 
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 
50.000,00 zł brutto potwierdzone dokumentami, że usługi te zostały 
wykonane należycie (dokumenty muszą potwierdzać wymagany zakres 
prac, wartość, termin i miejsce realizacji). Ponadto należy załączyć 
Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat zamówień zgodnie z 
załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 
1 do SIWZ.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że 
dysponują odpowiednim osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
dysponują lub będą dysponowali osobami do wykonania zamówienia z 
aktualną licencją ochrony fizycznej I stopnia oraz poświadczeniem 
bezpieczeństwa upoważniającymi do dostępu do informacji niejawnych 
do klauzuli zastrzeżone. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenie 
zgodnie z załącznikiem nr 1, 4, 5 i 6 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę 



warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 
przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub 
ciągłych  również  wykonywanych,  dostaw  lub  usług  w  zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 
okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie 

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu 
zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na 
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą 
brały  udział  w  realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także 
dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w  zakresie  wymaganym  dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

•

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający wymaga ponadto: (jeżeli dotyczy) Pisemnego zobowiązania innych 
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli 
wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował (zgodnie z załącznikiem nr 6 
do SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne 
tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 
osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.



IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 16.12.2010 godzina 10:00, miejsce: Siedziba 
Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria 
Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia: nie


