
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 48208-2016 z dnia 2016-03-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynnej usługi fizycznej ochrony budynków wraz z mieniem (bez
konwojowania). Wykonawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu Oddziału Terenowego WORD w
Bytomiu tj. nieruchomości...
Termin składania ofert: 2016-03-11

Katowice: Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia
mienia nieruchomości położonych w Bytomiu, dla Wojewódzkiego Ośrodka

Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78
Numer ogłoszenia: 76730 - 2016; data zamieszczenia: 05.04.2016

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: 48208 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Francuska 78, 40-507 Katowice, woj.
śląskie, tel. 032 3593002, faks 032 3593001.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i
zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynnej usługi fizycznej
ochrony budynków wraz z mieniem (bez konwojowania). Wykonawca jest zobowiązany do należytego
zabezpieczenia terenu Oddziału Terenowego WORD w Bytomiu tj. nieruchomości gruntowej położonej w Bytomiu
przy ul. Strzelców Bytomskich wraz ze znajdującymi się na tej nieruchomości budynkami. Zabezpieczenie
polegać ma na: działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa przedmiotowej nieruchomości gruntowej
i budynków, działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także
przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz ze zdarzeń losowych oraz na ograniczeniu
dostępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Usługi świadczone mają być w dniach i godzinach ustalonych
przez Zamawiającego, tj. przez 11 godzin na dobę we wszystkie dni pracujące od godz. 20.00 do godz. 7.00 rano
dnia następnego, natomiast w dni wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i święta) wymagana jest całodobowa
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ochrona (24 godziny na dobę). UWAGA Ze względu na potrzeby Zamawiającego w niektóre soboty i niedziele w
Ośrodku przeprowadza się egzaminy. W takie dni świadczenie usługi ochrony będzie trwało (zamiast 24 godzin) -
tylko 16 godzin od godz. 15.00 po południu do godz. 7.00 rano dnia następnego. Zamawiający będzie na bieżąco
(tj. na 10 dni przed terminem) informował Wykonawcę o dodatkowych dniach pracujących w Ośrodku.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przepracowaną ilość godzin w danym miesiącu Każdorazowo
Wykonawca do faktury załączy harmonogram faktycznie przepracowanych godzin, potwierdzony przez
kierownika Ośrodka. Wykonawca zamontuje w trzech miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na własny
koszt w terminie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy, system rejestrujący obchody chronionego
terenu. System rejestrujący po zakończeniu zamówienia pozostaje własnością Wykonawcy. Na każdej zmianie
wymagana jest obecność 1 pracownika ochrony (1 posterunek na terenie OT WORD w Bytomiu. W
uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku stwierdzenia włamania lub jego próby Wykonawca
zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego oddelegować drugiego pracownika celem wzmocnienia ochrony
obiektu w ramach miesięcznej opłaty do czasu zabezpieczenia miejsca i sprowadzenia uprawnionego pracownika
WORD. Ochrona ww. terenów i znajdujących się tam budynków ma być dokonywana przez pracowników
ochrony, którzy muszą : być wyposażeni w środki łączności bezprzewodowej, być wyposażeni w środki ochrony
osobistej, (bez kamizelek kuloodpornych i hełmów) być wyposażeni w urządzenie antynapadowe, posiadać
jednolite umundurowanie z identyfikatorem firmy i identyfikacją pracownika ochrony. Do obowiązków
pracowników ochrony należy: - kontrola systemów alarmowych - uzbrajanie systemów alarmowych - rozbrajanie
systemów alarmowych wg harmonogramów ustalonych z Zamawiającym . W przypadku wykrycia usterki systemu
alarmowego należy zgłosić uszkodzenie kierownikowi właściwego Oddziału Terenowego Weryfikacja należytego
wykonywania obowiązków może nastąpić poprzez doraźne kontrole wpisywane w książce kontroli. Zamawiający
nie narzuca formy zatrudnienia pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 98.34.11.40-8.

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: 31.03.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 15.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

MASTER SECURITY Sp. z o.o., ul. Śląska 18, 44-206 Rybnik, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 99297,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
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CENĄ
Cena wybranej oferty: 85223,30
Oferta z najniższą ceną: 85223,30 / Oferta z najwyższą ceną: 185329,42
Waluta: PLN .
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