Poznań , dnia 5.11.2018 roku
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11,
61-827 Poznań

Znak sprawy: ZZO/ZZ-341-21/2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.1. Oferty należy składać do dnia 20.11.2017 roku, do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego (adres: Poznań,
al. Marcinkowskiego 11). Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
wykonawcom bez ich otwierania, zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Rodzaj zamówienia: Usługi
2.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w następujących lokalizacjach:
a. Składowisko Odpadów w Suchym Lesie przy ul. Meteorytowej 1 wraz z Biokompostownią – zwane dalej
Składowisko (posterunek chroniony w określonych godzinach/całodobowo);
b. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 284 –
zwany dalej PSZOK 1 (posterunek chroniony w określonych godzinach/całodobowo);
c. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu przy ul. Wrzesińskiej 12 - zwany dalej
PSZOK 2 (posterunek chroniony w określonych godzinach/całodobowo);
d. Siedziba Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. przy Al. Marcinkowskiego 11 –
zwana dalej Siedziba Zarządu (monitoring elektronicznego systemu dozoru).
2.2. W lokalizacjach, o których mowa w pkt. 2.1. lit. a – c powyżej, usługa realizowana będzie w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej w godzinach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do
SIWZ), a poza ww. godzinami w formie interwencji na telefoniczne zgłoszenie. W lokalizacji, o której mowa w pkt.
2.1 lit. d powyżej, usługa realizowana będzie w formie dozoru poprzez elektroniczny system.

2.3. Usługa ochrony polegać ma na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i
nietykalności osobistej oraz działaniach zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a
także przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczających do wstępu
osób nieuprawnionych na teren chroniony.
2.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości zmiany godzin czasu pracy w dni robocze i soboty, o czym
poinformuje z jedno tygodniowym wyprzedzeniem Wykonawcę na piśmie. Możliwe jest zwiększenie wymiaru
liczby godzin czasu pracy w ramach zmówienia o 100 godzin w ciągu całego okresu realizacji usług. Z tytułu
zwiększenia ilości godzin nie przysługuje Wykonawcy żadne dodatkowe wynagrodzenie.
2.6. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej przed terminem składania ofert. Termin, w którym możliwa
jest wizja to 16 listopada 2018 r. Godzina 10:00 - Składowisko, godzina 12:00 PSZOK1, godzina 14:00 PSZOK 2.
Wykonawca winien dokonać sprawdzenia nadzorowanego terenu.
2.7.Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2.8. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na postawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę: czynności świadczenia usług ochrony, podlewania trawników, odśnieżania
ciągów komunikacyjnych, kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciw pożarowych i przeciwdziałanie w
przypadkach stwierdzenia łamania tych przepisów.
Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia dowodów
zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając Zamawiającemu
oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności z wskazaniem
liczby osób oraz wymiarem etatu lub potwierdzone za zgodność z oryginałem zanonimizowane zgodnie ze
wspólną opinią Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia
28 kwietnia 2017 r., kopie umów o pracę.
2.9. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień:
Wspólny Słownik Zamówień:
Numer CPV

Opis

79710000-4

Usługi ochroniarskie

79714000-2

Usługi w zakresie nadzoru

79715000-9

Usługi patrolowe

79711000-1

Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

3. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
3.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
Nr
1

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100%

3.2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 3.1. kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr
kryterium

Wzór

(Cmin/Cof) * 100 * waga
1

gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu,
- Cof - cena podana w ofercie badanej.

3.3. Oferta złożona przez wykonawcę może otrzymać 100 pkt.
3.4. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

