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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:277626-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Dąbrowa Górnicza: Usługi ochroniarskie
2015/S 150-277626
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Przedsiębiorstwo Miejskie MZUM.PL Spółka Akcyjna
al. Zagłębia Dąbrowskiego 15
Osoba do kontaktów: Jacek Brodziak, Marta Podraza
41-303 Dąbrowa Górnicza
POLSKA
Tel.: +48 322689022
E-mail: mzum@mzum.pl
Faks: +48 322689022
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.mzum.pl
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sprawy gospodarcze i finansowe
Budownictwo i obiekty komunalne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu
Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. zlokalizowanych w Dąbrowie
Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15; ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23; ul. Piłsudskiego 74”
oraz przy ul. Kasprzaka 33.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dąbrowa
Górnicza.
Kod NUTS

II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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II.1.4)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia obejmuje usługi ochrony fizycznej 5 obiektów wyszczególnionych poniżej:
Obiekt A – Zapewnienie usługi ochrony fizycznej terenu zabudowanego i ogrodzonego, zlokalizowanego w
Dąbrowie Górniczej przy ulicy Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15, będącego własnością Zamawiającego, a także i w
szczególności wszystkich obiektów i ich wyposażenia oraz znajdujących się na tym terenie pojazdów i sprzętu
przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, zniszczeniem, uszkodzeniem.
Bezpośredni dozór na obiekcie odbywać się będzie całodobowo, we wszystkie dni miesiąca przez jednego
pracownika na zmianie. (Brama główna – 1 strażnik).
Obiekt B – zapewnienie usługi ochrony fizycznej obiektu Centrum Administracyjnego będącego siedzibą Urzędu
Miejskiego, zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Granicznej 21. Usługa pełniona całodobowo przez
4 pracowników w godz. pracy ww. instytucji oraz 3 pracowników w pozostałych godzinach i w dniach, w których
ww. instytucja jest nieczynna. Na każdej zmianie konieczne jest zatrudnienie przynajmniej 3 kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej. Usługa dotyczy nieruchomości o powierzchni 35.154 m2 (teren nieogrodzony),
w tym budynków o powierzchni około 12.000 m2 – 7 kondygnacyjnego oraz ochronę osób znajdujących się
w obiekcie w obrębie Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego. Ochroną objęte są również budowle
(parkingi, drogi wewnętrzne, zieleń) oraz urządzenia i wyposażenie (kamery, szlabany, kosze na śmieci, stojaki
na rowery, ławki, kwietniki, oznakowanie pionowe dróg wewnętrznych) znajdujące się na ww. działkach.
Obiekt C – zapewnienie usługi ochrony fizycznej obiektu zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy
ul. Granicznej 23 będącego siedzibą Sądu Rejonowego i Prokuratury o pow. 6.264,18 m2. Wykonawca
zobowiązany jest do ochrony całego obiektu oraz znajdujących się na jego terenie przedmiotów i sprzętów
przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, zniszczeniem i uszkodzeniem. Bezpośredni dozór w obiekcie odbywać
się będzie:
— w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 16.00 – 19.00;
— w dni wolne od pracy i święta w godzinach: 8.00 – 18.00.
Każdy pracownik zatrudniony w obiekcie musi posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej. Pracownik ochrony w trakcie wykonywania swoich obowiązków musi być wyposażony w
pałkę, gaz, kajdanki oraz certyfikowany alkomat. Pracownik musi posiadać uprawnienia do użycia środków
bezpośredniego przymusu.
Obiekt D – zapewnienie usługi ochrony fizycznej obiektu zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul.
Piłsudskiego 74, będącego własnością Zamawiającego, na działce nr 66/13 o łącznej powierzchni 6.134
m2. W skład obiektu wchodzą trzy budynki: budynek główny, trzykondygnacyjny o pow. 2.240 m2; budynek
byłej szklarni o pow. 70,59 m2 oraz budynek gospodarczo-garażowy o pow. 80,20 m2. Usługa ochrony
dot. wszystkich obiektów i ich wyposażenia oraz znajdujących się na tym terenie pojazdów i sprzętu przed
kradzieżą, włamaniem, rozbojem, zniszczeniem, uszkodzeniem.
Bezpośredni dozór na obiekcie odbywać się będzie całodobowo, we wszystkie dni miesiąca przy obsadzie 1
pracownika na zmianie.
Obiekt E – zapewnienie usługi ochrony fizycznej obiektu zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej przy ul.
Kasprzaka 33, będącego własnością Zamawiającego o łącznej powierzchni 7.242m2.
Nieruchomość zabudowana jest następującym zespołem budynków:
— Magazyn o pow. Użytkowej 231m2,
— Budynek administracyjno-socjalny o pow. Użytkowej 250m2;
— Hala stolarni z częścią magazynową o pow. 1.145m2.

II.1.5)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

II.1.6)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)

II.2.1)

Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 934 787,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 95
2. Doświadczenie. Waga 5

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 104-189371 z dnia 2.6.2015

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: ZP/003/DT/PZ/2015
Nazwa: Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego MZUM.PL S.A. zlokalizowanych w Dąbrowie
Górniczej przy: ul. Aleja Zagłębia Dąbrowskiego 15; ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23; ul. Piłsudskiego 74” oraz przy ul.
Kasprzaka 33
V.1)
Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
21.7.2015
V.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4

V.3)

Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
Konsorcjum firm: Agencja Detektywistyczna RENOMA Sp. zo.o. LADOR Sp. z o.o.
ul. Pl. Kazimierza Wielkiego 16
42-500 Będzin
POLSKA
Tel.: +48 327621450
Adres internetowy: www.renoma.net.pl
Faks: +48 327621455

V.4)

Informacje na temat wartości zamówienia
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 934 787,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

06/08/2015
S150
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/4

Dz.U./S S150
06/08/2015
277626-2015-PL

V.5)

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

4/4

Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)

Informacje dodatkowe:

VI.3)

Procedury odwoławcze

VI.3.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)

Składanie odwołań

VI.3.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.8.2015
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