ZAM. 3910.02.2015
Toruń, dnia: 03.06.2015 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska w Toruniu działając na podstawie art.
5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907
z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług
ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej
w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu”

1. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie jego zakresu:
Świadczenie usługi ochrony obiektu, osób i mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony
elektronicznej oraz obsługa szatni z zachowaniem poniższych warunków:
 Całodobowym monitorowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu zabezpieczającego
obiekty Zamawiającego w systemie zbiorczej ochrony obiektów poprzez transmisję drogą
radiową (Biblioteka Główna oraz filie biblioteki)
 Niezwłocznej reakcji grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału włamania lub
napadu – czas reakcji grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 5 minut.
 Wykonawca poniesie wszelkie koszty podłączenia istniejącego w budynku Zamawiającego
lokalnego systemu ochrony elektronicznej do systemu monitoringu.


Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość
korzystania z linii telefonicznej w celach związanych wyłącznie z wykonywaniem
zamówienia.

 Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszystkie szkody wyrządzone
Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzeciej w przypadku nie dołożenia
przez personel Wykonawcy należytej staranności przy w całym okresie trwania umowy.
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu oraz jego zakres zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej wymienione
warunki.
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740 z
późn. zm.)

2.

Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem i
wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia.(potwierdzone dokumentami, że usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie).
UWAGA: Za usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia Zamawiający uzna usługę o wartości min. 100.000 zł brutto każda polegające na
fizycznym dozorze.

Warunek jest jednocześnie kryterium oceny ofert (doświadczenie), Zamawiający będzie dodatkowo
punktował świadczenie w/w usługi dla instytucji o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej tj.
biblioteki, muzea, galerie, skanseny.
Maksymalna

ilość w/w usług podlegająca ocenie wynosi 10, tzn. za wykonanie 10 i powyżej usług

otrzyma wykonawca max. 20 pkt. za mniej tzn. od 0-1 – 0 pkt, od 2-5 – 5 pkt i od 6-9 – 15 pkt.

3.

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj. co najmniej 6 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
uprawnionymi do wykonywania czynności wchodzących w zakres ochrony osób i mienia, w
rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, z których jedna osoba posiada licencje pracownika
ochrony II stopnia, a pozostałe osoby posiadają licencję I stopnia.

4.

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do realizacji przedmiotu

zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000 000 zł.(jeden milion złotych)

3. Termin wykonania: 24 miesięcy od daty podpisania umowy.
4. Kryteria oceny ofert:

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi
kryteriami:
cena
doświadczenie
w zakresie właściwości wykonawcy

–

80 %.

-

20 %

Ocena oferty wyrażona jest w punktach.
2. Ocena ofert w zakresie przestawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana zgodnie z:
cena:
najniższa cena spośród wszystkich rozpatrywanych ofert
C= ----------------------------------------------------------------------------- X 80 pkt
cena oferty badanej
doświadczenie wykonawcy:
Zamawiający będzie dodatkowo punktował świadczenie usługi dla instytucji o szczególnym
znaczeniu dla kultury polskiej tj. biblioteki, muzea, galerie, skanseny.

maksymalna ilość usług podlegająca ocenie wynosi 10, tzn. za wykonanie 10 i
powyżej usług otrzyma wykonawca max. 20 pkt. za mniej tzn. od 2-5 – 5 pkt i od 6-9
– 15 pkt.
5. Wymagane dokumenty:
a) formularz ofertowy:
b)

dokument określający status prawny Oferenta wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
dniem składania ofert,

c)

zestawienie wykonanych usług z załączeniem posiadanych referencji/poświadczeń,

d)

wykaz pracowników

e)

kserokopia polisy wraz dokumentem jej opłacenia

e)

dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie kserokopii poświadczonej

„za zgodność z

oryginałem”.
Przez kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kserokopię zawierającą
klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie potwierdzoną własnoręcznym
podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz opatrzoną aktualną datą lub
poprzez umieszczenie na pierwszej stronie kserokopii dokumentu klauzuli „za zgodność z oryginałem
od strony ...do strony.....” opatrzonej podpisem przez osobę uprawnioną do reprezentowania

Załącznik Nr 1

Formularz oferty
Nazwa Wykonawcy ...........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Siedziba Wykonawcy .........................................................................................................................
Tel.. ..................................................................... tel/fax. ...........................................................
e-mail .........................................................................................................................................
Podstawa prowadzenia działalności1/: .........................................................................................
Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz podpisania umowy:
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
imię i nazwisko ............................................................................................................................
funkcja/stanowisko ......................................................................................................................
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Świadczenie usługi ochrony obiektu ,osób i
mienia wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej”, zgodnie z warunkami podanymi w
tym zapytaniu, składam swoją propozycję ofertową :
Cena brutto miesięcznie : ............................... zł, słownie:
.....................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Jednocześnie oświadczam, że:
1) zapoznałem się z zapytaniem ofertowym,
2) uzyskałem od Zamawiającego informacje niezbędne do przygotowania niniejszej
propozycji,
3) przy kalkulowaniu ceny oferty uwzględniłem wszystkie koszty mające wpływ na jej wysokość,
zachowanie wymaganym z czas trwania,
4) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do:
- podpisania umowy na realizację zamówienia w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

Dnia .........................
................... .................................................
Pieczęcie i podpis/y osoby/osób uprawnionych
do reprezentowania oferenta

Załącznik Nr 2
SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA – KSIĄŻNICA KOPERNIKAŃSKA W TORUNIU
UL. SŁOWACKIEGO 8
1. Informacje ogólne dotyczące Zamawiającego:
1) Zamawiający jest samorządową instytucja kultury. Pracą Zamawiającego kieruje Dyrektor.
2) Obiekt Zamawiającego zlokalizowany jest w centralnej części miasta Torunia, na nieruchomości
częściowo ogrodzonej o powierzchni ponad 5,77 tys. m2, przy arterii komunikacyjnej o dużym
natężeniu ruchu, w sąsiedztwie hotelu Helios i domów studenckich.
3) Zamawiający jest jednostką wieloobiektową i nie posiada urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie a znajdujących się na otwartym terenie poza obiektem.
a) Biblioteka Główna,
b) Filie Biblioteki mieszczące się na terenie miasta Torunia – 12.
4) Obiekt Zamawiającego składa się z części wysokiej, siedmiokondygnacyjnej (magazyn zbiorów
bibliotecznych) i części o trzech kondygnacjach nadziemnych i pełnym podpiwniczeniu oraz
czytelnia główna – jedna kondygnacja. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4817 m2.
Na zapleczu budynku znajduje się wjazd do garaży oraz parking dla samochodów pracowników
Zamawiającego.
5) W budynku Zamawiającego mieszczą się działy obsługi i szatnia dla czytelników.
6) Budynek Zamawiającego czynny jest dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach
od 900 do godziny 1900 , w sobotę od 1000 – 1500 oraz w niedzielę od 900 - 1300
7) W obiekcie przechowywane są dokumenty o charakterze niejawnym.
8) Zamawiający nie przechowuje środków płatniczych.
9) Na terenie obiektu nie ma materiałów ani urządzeń, których zniszczenie lub uszkodzenie może
stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty
materialne.
10) Obiekt posiada odpowiednie zabezpieczenie budowlane, mechaniczne i elektroniczne.
Zabezpieczenia elektroniczne stanowią:
a)system sygnalizacji włamania i napadu; system zabezpieczający obiekt połączony nadajnikiem
radiowym do przesyłania sygnałów alarmowych z firmą aktualnie chroniącą budynek,
b) system sygnalizacji pożaru..
2. Zasady organizacji i wykonywania ochrony obiektu zostały określone w „Instrukcji
Bezpieczeństwa Obiektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w
Toruniu”

oraz

Planie

ochrony

Wojewódzkiej

Biblioteki

Publicznej

–

Książnicy

Kopernikańskiej w Toruniu.
3. Podstawowe wymagania w zakresie ochrony obiektu są następujące:
1) wymagany rodzaj i ilość uzbrojenia:
- paralizator elektryczny
1 sztuka,
- ręczny miotacz gazu
1 sztuka,
- kajdanki
1 para.
2) wymagane wyposażenie pracowników ochrony – środki łączności bezprzewodowej, przenośny
sygnalizator napadowy pozwalający na przywołanie grupy interwencyjnej. Wyposażenie to musi
stanowić własność Wykonawcy.
3) wymagana obsada służby i czas jej pełnienia:

a) całodobowy dyżur jednoosobowy usytuowany przy wejściu głównym (hall) pełniony w
systemie dwuzmianowym w godz. 700 do 1900 i 1900 do 700,
b) obsada szatni jednoosobowa wraz z obsługą centrali telefonicznej w godzinach otwarcia dla
czytelników,
Uwaga: wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia winni posiadać
aktualne badania lekarskie i nie posiadać ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych
grupą inwalidzką, uniemożliwiających lub utrudniających im wykonanie przedmiotu
zamówienia zgodnie z art. 26 ust.3 pkt 2 oraz art.27 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia.
4) podstawowe zadania pracownika ochrony pełniącego dyżur:
a) zapewnienie porządku przy wejściu głównym,
b)obsługa centralki alarmowej i podejmowanie czynności interwencyjnych w każdym
przypadku wystąpienia zagrożenia,
c) kontrola ruchu osobowego (szczególnie nasilona po godzinach urzędowania) – zgodnie z
postanowieniami instrukcji wewnętrznej,
d) wykonywanie obchodów na wewnętrznych ciągach komunikacyjnych budynku,
e) w przypadku zakłócenia porządku publicznego, próby dokonania przestępstwa lub jego
zaistnienia, uruchamianie systemu powiadomienia oraz przystępowanie do realizacji
postanowień „Instrukcji postępowania pracowników ochrony w sytuacjach szczególnych”,
f) w przypadku pożaru przystępowania do realizacji postanowień zawartych w instrukcji,
uczestniczyć bezpośrednio w akcji gaśniczej, ale pod warunkiem nieprzerwanego
wykonywania czynności obronnych,
g) współdziałanie z pracownikami grupy interwencyjnej i policjantami w sytuacjach
nadzwyczajnych,
h) realizowanie innych zadań ochronnych wynikających z doraźnych poleceń wydawanych
przez uprawnione osoby,
i) wykonywanie innych czynności wynikających z zawartej umowy oraz regulaminu służby,
j) prowadzenie wymaganej dokumentacji oraz przechowywanie i ewidencjonowanie kluczy od
pomieszczeń biurowych,
k) zapewnienie porządku w holu głównym ,
l) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i czytelnikom,,
m)utrzymywanie stałej łączności z dyżurnym operacyjnym i informowanie o przebiegu
realizacji zadań ochronnych,
n) wykonywanie innych czynności ochronnych wynikających z instrukcji wewnętrznych.
5) Pracownicy ochrony winni być jednolicie umundurowani oraz posiadać identyfikatory z
imieniem, nazwiskiem, nazwą firmy i numerem koncesji oraz aktualnym zdjęciem.
6) Wszyscy pracownicy ochrony obiektu niezależnie od rodzaju posiadanej licencji w
sprawach związanych z ochroną obiektu Zamawiającego podlegają Dyrektorowi lub osobie
zastępującej Dyrektora w czasie jego nieobecności; nadzór nad realizacją zadań związanych z
ochroną sprawuje pełnomocnik Zamawiającego ds. ochrony.
4. Monitorowanie systemu ochrony elektronicznej polegać będzie na:
1) całodobowym monitorowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu zabezpieczającego
obiekty Zamawiającego w systemie zbiorczej ochrony obiektów poprzez transmisję drogą
radiową (Biblioteka Główna oraz filie biblioteki),
2) niezwłocznej reakcji grupy interwencyjnej w przypadku otrzymania sygnału włamania lub
napadu – czas reakcji grupy interwencyjnej nie może przekroczyć 5 minut.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty podłączenia istniejącego w budynku Zamawiającego
lokalnego systemu ochrony elektronicznej do systemu monitoringu.
5. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość
korzystania z linii telefonicznej w celach związanych wyłącznie z wykonywaniem
zamówienia.

6.

Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszystkie szkody wyrządzone

Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzeciej w przypadku nie dołożenia przez
personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

Załącznik Nr 3

Wykaz zrealizowanych zamówień
Dotyczy zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi ochrony obiektu, osób i mienia
wraz z monitoringiem systemu ochrony elektronicznej w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

WYKONAWCA:
L.p.

Pełna nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Adres(y)
Wykonawcy(ów)

Numer telefonu i faksu

1.
2.
Oświadczam/y, że posiadam/y wymagane przez Zamawiającego doświadczenie w
wykonywaniu usług ochrony

L.p.

NAZWA I ADRES
ZAMAWIAJĄCEGO
wraz ze wskazaniem
doświadczenia w usługach
dodatkowo punktowanych

PRZEDMIOT
ZAMÓWIENIA

WARTOŚĆ
ZAMÓWIENIA
MIESIĘCICZNIE
BRUTTO
(zł)

TERMIN
REALIZACJI
OD… DO ….
Dd/mm/rr

Numery strony,
na której znajduje
się dokument
potwierdzający
należyte wykonanie
zamówienia

1.

2.

3.

4
5
6

Do oferty załączamy dokumenty potwierdzające, że wymienione usługi zostały wykonane
należycie.
Podpis(y):
L.p.

1.
2.

Pełna nazwa(y)
Wykonawcy(ów)

Nazwisko i imię osoby
(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)

Podpis(y) osoby(osób)
upoważnionej(ych) do
podpisania
niniejszej oferty w imieniu
Wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)

Miejscowość
i data

