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Wgrozdzielnika

Zaproszenie do złożenia ofertv cenowei
o wartości szacunkowej nie przel<taczającej kwoty określonej w art.4 pkt 8 ustawy z dniaZ9 stycznia
2004r. Prawo zamówięn publicznych (Dz. U. z20l9 poz. 1843 zpóźn. zm.)

ZakJad Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach zaprasza do zŁożenia oferty
cenowej na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach
stanowiących własność gminy Żary o statusie miejskim, będących w administracji
ZakŁadu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Żarach.
Zadanie zostało podzielone na 4 części. Wykonawca może składać zamówienie na
całość lub na każde z;adanie oddzielnie.

1. Zakres zadaniaz

l,.Siedziba Spółki ul. Zakopiańska 7 68-200 Żury - w zaklesie alarmowej
(elektronicznej) ochrony obiektu wraz z kwartalną konserwacją instalacji . Zadanie
obejmuje:

a) podłączenie systemu alarmowego Abonenta (ZGM) do komputerowego
centrum ochrony Zleceniobiorcy,

b) prowadzenie 24 godziny na dobę nasłuchu sygnałów alarmowych
wysłanych ptzez pr zekńniki alarmowe Abonenta,

c) wysyłanie patrolu interwencyjnego, który bezpośrednio po odebraniu przez
centralę Zleceniobiofcy sygnału o alarmie niezwłocznie uda się pod adres
siedziby spółki i podejmie akcję ochrony osób i mienia,

d) konserwacja i usuwanie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu
systemu alarmowego.

Służba dozoru i ochrony osób i mienia ręalizowana będzie zgodnie z
obowi7ującymi w Ęm zahesie normami i przepisami, a w szczegolności z
uwzględnieniem Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz.
U. z 20I8r., poz. 2142, 2245 z późn.zm.).
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2.Targowisko Miejskie - ul. Lotników 68-200 Żury - w zakresie alarmowej
(elektronicznej) ochrony obiektu v,ilaz z kwartalną konserwacją instalacji oraz ftzyczny
dozór obiektu. Zadanie obejmuje:

a) podłączenie systemu alarmowego Abonenta (ZGM) do komputerowego
centrum ochrony Zleceniobiorcy,

b) prowadzenie 24 godziny na dobę nasłuchu sygnałów alarmowych
wysłanych pt zez przekńnik alarmowy Abonenta,

c) wysyłanie patrolu interwencyjnego, który bezpośrednio po odebraniu ptzez
centralę Zleceniobiorcy sygnału o alarmie niezwłocznie uda się pod adres
targowiska i podejmie akcję ochrony osób i mienia,

d) konserwacj a i usuwanie potencjalnych nieprawidłowości w
fuŃcj onowaniu systemu alarmowego,

e) Zleceniobiorca przyjmuje do dozoru i ochrony teren i obiekty mieszczące
się w Żarach przy uI. Lotników. Zleceniobiorca zobowiązuje się do
ochrony terenu i obiektów przed włamaniem, kradzieżą, rabuŃiem i
innymi zdarzeniami,

0 Zleceniobiorca zobowiązĄe się dozorować obiekty. Czas ochrony
codziennie od dnia 0I.0I.2021 roku do 3I.I2.202I roku w przypadku
dozoru ftzycznego na Targowisku Miejskim w dni powszednie w
godzinach 19:00 do 5:00 w niedziele i święta całodobowo oraz całodobowo
w przypadku dozoru elektronicznego we wszystkich lokalizacjach objętych
zakresem zadania objętego postępowaniem (godziny i czas ochrony może
ulec zmianie - po wcześniej s zy ch uzgo dnieniach),

Służba dozoru i ochrony osób i mienia realizowanabędzie zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie normami i przepisami, a w szczego|ności z uwzględnieniem Ustawy o
ochronie osób i mienia z dniaŻZ sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U . z 2018r., poz. 2142,2ż45 z
późn.zm.).

3.Schronisko dla bezdomnych zwierząt u|. Żurawia 32 68-200 Żury * w zakresie

alarmowej (elektronicznej) ochrony obiektul wraz z kwartalną konserwacją instalacji.
Zadanie obejmuje:

a) podłączenie systemu alarmowego Abonenta (ZGM) do komputerowego

centrum ochrony Zleceniobiorcy,

b) prowadzenie 24 godziny na dobę nasłuchu sygnałów alarmowych
wysłanych ptzez przekńnik alarmowy Abonenta,

c) wysyłanie patrolu interwencyjnego, który bezpośrednio po odebraniuprzez
centralę Zleceniobiorcy sygnału o alarmie niezwłocznie uda się pod adres
schroniska i podejmie akcję ochrony osób i mienia,

d) konserwacja i usuwanie potencjalnych nieprawidłowości w fuŃcjonowaniu
systemu alarmowego.
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Słuzba dozoru i ochrony osób i mienia ręalizowanabędzie zgodnie z obowtązującymi w
tym zakresie normami i przepisami, a szczegóInie z uwzględnieniem Ustawy o ochronie
osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj, Dz. U. z 20I8r., poz. 2142, 2245 z
pożn.zm.).

4. Targowisko Miejskie - ul. Kąpielowa 68-200 Żury - w zakresie alarmowej

(elektronicznej) ochrony obiektu wraz z kwartalną konserwacją instalacli. Zadanie

obejmuje:

a) prowadzenie monitoringu wizyjnego i odbiór z |2 kamer zainstalowanych na

obiekcie - całodobowo,

b) wysyłanie patrolu interwencyjnego, który bezpośrednio po stwierdzeniu zagtożenia

niezwłocznie uda się pod adres i podejmie akcję ochrony osób i mienia,
c) konserwacja i usuwanie potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu

systemu alarmowego.

Słuzba dozoru i ochrony osób i mienia realizowanabędzie zgodnie z obowiązującymi w

Ęm zakresie normami i przepisami, a w szczegolności z uwzg\ędnieniem Ustawy o
ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj . Dz. U . z 20I8r ., poz. 2142, 2245 z
pożn.zm.).

UWAGA : usługa monitoringu wizyj nego realizowan a będzie na bazie Łącza
internetowego o parametrach (na podstawie umowy o świadczeniu usług transmisji
danych oraz dostępu do sieci intemet)
a) Targowisko ul. Kąpielowa, download do 8144 kbps/upload do 1024 kbps
b) Targowisko ul. Lotników, download do 4096 kbps/upload do 512 kbps
c) Łącze zestawiane jest drogą radiową w częstotliwości schz w technologii 1xl lub

2x2 MIMO

Szczegółowy zakres czynności obejmujących ochronę osób i mienia:

ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń Zarlawiającego przed dostępem osób
nieuprawnionych,
ochrona mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub
uszkodzeniem,

) zapobieganie zahJóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego oraz
powiadomienie o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku wskazanych
prze d stawi cięli Zamawiaj ące go,

) kontrola zanknięcia w ochranianych pawilonach po godzinach pracy fieśli
pawilony są dodatkowo zamykane),

) niezwłocznę powiadomienie o wszelkich awariach mających wpływ na
bezpieczeństwo, szybka ocena ryzyka zagrożenia, sporządzenie stosownych
protokołów,
uj awnienie faktów dewastacj i mienia ZamawiĄącego,
nięzwłoczne powiadomienie organów ścigania o czynach przestępczych
zaistniałych na terenie należącym do Zamavłiającego i zabezpieczenie miejsca ich
popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.

)

)

)
)
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Do wykonania ww. zamówienia Wykonawca winien posiadać m.in.:
- zmotoryzowany patrol interwencyjny mogący w czasie maksymalnie 15 minut w dzień i
10 minut w nocy wesprzeć działania pracowników ochrony w obiekcie Zamawiającego
położonego przy ul. Lotników I w przypadku wystąpienia sy.tuacji kryzysowych lub
nadzwyczajnych oruz interweniować w w/w czasie w przypadku wystąpienia wyżej
opisanych zdar zeń na pozo stałych obiektach chłonionych,
- środki łączności bezprzewodowej (telefon komórkowy).

Zaleca się. aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty zdobył wszelkie dodatkowe

informacje. np. dokonał wizji lokalnej terenu i obiektów. które moeą b}rć niezbędne w
prąygotowaniu oferty i podpisaniu umowy.

2. Termin realizacji: w okresie od 01.01.20żlr. do 31.12.2021 roku

3. Sposób przygotowania ofer8
Do oferty Wykonawcy obowiązani sądołączyć następujące dokumenty:

l. Wypełniony i podpisany druk oferty, zgodnie z zńącznikiem nr 1 do niniejszego
zaproszenia

2. Oświadczenie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualny wpis do centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie

wcześniej niZ 6 miesięcy przedupływem terminu składania ofert.

4. Kserokopia aktualnej koncesji wydanej przez MSWiA upoważniającej do
prowadzenia dzińalności w zakresie usług ochrony i mienia - wazną w okresie i
na obszarze realizacji zamówięnia wymaganą na podstawie ustawy z dnia 22

sierpnia I997t. O ochronie osób i_mienia oraz kserokopię licencji pracowników
przewidziarrych do realizacji zamówienia.

5. Aktualna polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzaj ący, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej dzińalności na kwotę 500 000 PLN.

6. Oświadczenie o posiadaniu zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego

mogącego w czasie maksymalnie 15 minut w dzień i 10 minut w nocy wesprzeć

działaria pracowników ochrony w obiekcie Zamawiającego położonego przy uI.

Lotników 1 w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych lub nadzwyczajnych
oraz intęrweniowaó w w/w czasie w przypadku wystąpienia wyzej opisanych
zdatzeń na pozostałych obiektach- zgodnie z załącznikiem nr 3.

7. Oświadczenie o wyposażeniu wszystkich pracowników ochrony przewidziartych

do realizacli zadania w jednolite umundurowanie oraz wyposazenie zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia -zgodnie z załącznikiem nr 4.

l-
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8. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania czynności w imieniu
Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych
dokumentów

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółki d.Zakopiańska 7 w Żarachw
zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwaranĘący zachowanie poufności jej
treści otaz zabezpieczającejej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę
należy opatrzyc nazwą wykonawcy wtaz z adresem otaz opisać w sposób
następujący:

,oŚwiadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach stanowiących
własność gminy Żary o statusie miejskim będących w administracji

Zal<ladu Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.w Żarach"
nie otwierać przed 24.11.2020r. godz. 12:00

W przypadku ofert wysłanych drogą pocźową nie decyduje data stempla
pocźowego lęczfaktyczne dostarczenie do siedziby tut. ZaHńu.

Oferty zostaną otworzone w dniu 24.11.2020r. godz. 12:30 w pokoju nr 6.

4. Fakturowanie

Płatność miesięczna -w wysokości Il12 ceny ofeńowej zwszczęgolnieniem części
przypadającej na:

siedzibę Spółki ul. Zakopiańska 7

Targowisko Miejskie ul. Lotników
Targowisko Miejskie ul. Kąpielowa
Schronisko dla bezdomnych zwier ząt ul. Żurańa 32

5. Opis kryteriów łvyboru oferł oraz ich znaczenie. a także sposób ich oceny:

1. Oceny ofert dokona Komisja przetatgowa.

2. Kryteria wyboru: Cena ofertowa brutto - I00%

cena brutto najkorrystniejszej ofer§
x 100 x 1007o

cena brutto ocenianej oferty

Za najkorzystniejszą vznanazostanie oferta, która uzyska najwięks zą liczbępunktów, w
zakresie dane1 części postępowania.
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6. Opis sposobu obliczania ceny ofertv:

1. Cena oferty ma być wyrażona w polskich złoĘch.

2. Cena winna zawieruó wszelkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu
zamówrcnia.

3. Cena powinna być wyliczona w następujący sposób: cena jednostkowa za I m-c
usługi ochrony i dozoru brutto pomnozonaptzez 12 m-cy świadczęnia usługi.

4. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowanę przęz

Wykonawcę.

5. Cena oferty jest stała, niezmienna pIzez cały okres realizacji zamówienia.

6. CenęzacŃośczadaniatj.4części (okres 12m-cy)należy podaćwformie ryczałtu
i wpisać do zŃącznika nr I oraz v,yszczególnic z sumy tyczałtu więlkości
obciĘeniana

- siedzibę Spółki ul. Zakopiańska 7

- Targowisko Miejskie ul. Lotników

- Targowisko Miejskie ul. Kąpielowa

- Schronisko dla bezdomnych zwieruątul. Żurawia3}

7. Cęnę za mniejsząliczbę części niz 4 tj. I Iub 2lub 3 należy skalkulować jak w
pkt. 6 licząc analogicznie, ale w stosunku do danej lycW części, na którą składana
jest oferta.

7. Obowiązki informacyjne zrviązane z ochroną danych osobowych.

Obowiązki informacyjne rwiązane z ochroną danych osobowych. W związku
obowiązującymi przepisami rczporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepłyrvu takich danych oraz

uchylenia dyrektylvy 95l46lWE (Dz. Urz. UE L I79 z 04.05.2016, str. l),zwanego dalej:

rozporządzeniem RODO, Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którzy złożą oferty,
informację sporządzoną wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do zaptoszenia. Informację

uwńa się za przekazaną w momencie opublikowania zaproszenia do złożęnia oferty na

stronie po dmiotow ej Zamawiając e go w zal<ładce z am ów i e ni a p ub l i c zn e.
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8. Wykaz załączników.

ZaŁącznikNr 1 - druk oferty

ZńącznlkNr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków

ZńącznlkNr 3 - oświadczenie Wykonawcy o zmotoryzowanym patrolu interwencyjnym

ZńącznikNr 4 - oświadczenie Wykonawcy o wyposażeniupracowników wjednolite
umundurowanie i identyfrkatory imienne

ZŃącznikNr 5 - informacja ZamawiĄącego zgodnie z art.13 Rozporządzenia RODO

ZńącznlkNr 6 - wzór umowy

l. Strona intemetowa Spółki
2. Tablica ogłoszeń
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