


Mysłakowice-Bukowiec Pałac: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia Zakładu Usług
Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na terenie Karkonoskiego Cen-trum Gospodarki
Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy w okresie od dnia 01.06.2009 godz. 000 - do dnia 01.06.2011
godz. 000
Numer ogłoszenia: 174116 - 2009; data zamieszczenia: 01.06.2009
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: 128086 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich, ul. Robotnicza 5,
Mysłakowice-Bukowiec Pałac, woj. dolnośląskie, tel. 075 76 13 363, faks 075 76 13 363.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samodzielna jednostka organizacyjna nie mająca
osobowości prawnej /zakład budŜetowy/.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia
Zakładu Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na terenie Karkonoskiego Cen-trum
Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy w okresie od dnia 01.06.2009 godz. 000 - do dnia
01.06.2011 godz. 000.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia Zakładu
Usług Komunalnych Związku Gmin Karkonoskich na terenie Karkonoskiego Centrum Gospodarki
Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy na obszarze zaznaczonym kolorem czarnym na Załączniku Nr 1 do
SIWZ w okresie od dnia 01.06.2009 godz. 000 - do dnia 01.06.2011 godz. 000 wg zakresu: - ochrona
fizyczna mienia 24 h/d, - ochrona nieruchomości przed włamaniem, grabieŜą i penetracją osób
niepoŜądanych, - zabezpieczenie obiektów przed kradzieŜą, włamaniem i dewastacją, - ochrona mienia
pod względem przeciwpoŜarowym, - ochrona mienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem mogącym
stanowić zagroŜenie dla Ŝycia i zdrowia ludzi oraz środowiska, - wpuszczanie na teren obiektów wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie zezwolenie, - dopilnowanie przestrzegania bezwzględnego zakazu
przebywania osób postronnych na terenie składowiska, - legitymowanie osób przybywających na teren
obiektu i odnotowanie w ksiąŜce ochrony imienia i nazwiska przybyłego oraz celu wizyty, -
uniemoŜliwienie wstępu na ochraniany teren osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków
odurzających bądź osobom zachowującym się w sposób agresywny, - niezwłoczne zawiadomienie
właściciela i policji o zaistnieniu przestępstwa na terenie ochranianego obiektu oraz zabezpieczenie
miejsca zdarzenia przed zatarciem śladów pozostawionych przez sprawców, - niezwłoczne zawiadomienie
właściciela i straŜy poŜarnej w przypadku poŜaru w ochranianym obiekcie, - patrolowanie obiektu wg
przedstawionego przez Wykonawcę (w ciągu 7 dni od podpisania umowy) graficznego planu ochrony z
wyznaczonymi punktami kontrolnymi zatwierdzonymi przez Zamawiającego (zakup i montaŜ
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odpowiednich czytników punktów kontrolnych na koszt Zamawiającego leŜy po stronie Wykonawcy), -
patrolowanie obiektu zarówno w dzień jak i w nocy raz na dwie godziny wg trasy wyznaczonej na w/w
planie graficznym, - stosowanie środków przymusu bezpośredniego w przypadku zagroŜenia dóbr
powierzonych ochronie, - w uzasadnionych przypadkach zatrzymanie sprawcy włamania, kradzieŜy lub
innego przestępstwa dokonanego na szkodę Zamawiającego i niezwłoczne przekazanie Policji. - w
sytuacjach tego wymagających podejmowanie interwencji przez własną zmotoryzowaną grupę
interwencyjno - patrolową: a) zadaniem grupy interwencyjno - patrolowej jest szybkie dotarcie do
monitorowanego obiektu, sprawdzenie przyczyny alarmu i zabezpieczenie jego w przypadku stwierdzenia
śladów włamania, - prowadzenie ksiąŜki ochrony do której będą wpisywane obejmowane dyŜury przez
poszczególnych pracowników oraz wszystkie zdarzenia, które będą miały miejsce podczas słuŜby, -
obsługa istniejącego systemu monitorowania obiektu wraz z obsługą serwisowo - naprawczą, -
konserwacja istniejącego systemu alarmowego i monitoringowego 2 razy w roku (pierwszy miesiąc
półrocza) wg czynności: a) badanie czułości czujek - regulacja, b) badanie poboru prądu czujek -
regulacja, c) sprawdzenie zamocowania urządzeń, d) sprawdzenie działania: komunikatora radio,
komunikatora tlf, manipulatorów e) sprawdzenie stanu okablowania systemu, f) pomiary poboru prądu
Centrali Alarmowej, g) badanie współdziałania systemu, h) sprawdzanie pamięci RAM i wpisu, i) badanie
czasów operacyjnych, j) sprawdzenie skuteczności działania, - dbanie o zieleń: koszenie traw, przycinanie
krzewów w okresie letnim (raz na 2-3 tygodnie w miarę potrzeb) - na obszarze oznaczonym kolorem
zielonym w Załączniku Nr 1, - w okresie zimowym odśnieŜanie bram i szlaków komunikacyjnych oraz
placów przed budynkami, - dbanie o naleŜyty stan czystości szlaków komunikacyjnych, placów przed
budynkami, trawników (sprzątanie papierków, zamiatanie, itp.) - na obszarze oznaczonym kolorem
niebieskim w Załączniku Nr 1 Nieruchomość - kompleks zostanie powierzona Wykonawcy (w celu
objęcia ich technicznym utrzymaniem) - stosownymi protokółami zdawczo - odbiorczymi. Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnego wyposaŜenia, sprzętu i narzędzi potrzebnych do
prawidłowego wykonania zamówienia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i
części: 124800 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ASYSTA BIS Sp. z o.o., ul. Nowa 47, Świebodzin, kraj/woj. Polska.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH
ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIśSZĄ
I NAJWYśSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 5200
Oferta z najniŜszą ceną: 5200 oferta z najwyŜszą ceną: 12994
Waluta: PLN.
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