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Ogłoszenie nr 510404342-N-2021 z dnia 18.01.2021 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.: Usługa kompleksowej ochrony i
monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40
gm. Radomsko
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 599658-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
59058504100000, ul. ul. Stara Droga 85, 97-500 Radomsko, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
044 6830630 w. 45, e-mail zamowienia@pgk-radomsko.pl, faks 446 834 377.
Adres strony internetowej (url): www.bip.pgk-radomsko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka z o.o. 100% udziałów jest własnością gminy miasto Radomsko

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa kompleksowej ochrony i monitoringu Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie ul. Jeżynowa 40 gm. Radomsko ” 2.
Dozór będzie realizowany przez niekwalifikowanych pracowników ochrony wg następującego
harmonogramu: 1) od poniedziałku do piątku: - w godz. od 14.00 - 22.00 - 1 pracownik ochrony
- w godz. od 22.00 - 6.00 dnia następnego - 2 pracowników ochrony 2) soboty - w godz. od 6.00
- 14.00 - 1 pracownik - w godz. od 14.00 - 6.00 dnia następnego - 2 pracowników 3) niedziele i
święta całodobowo - 2 pracowników ochrony 3. Do obowiązków Zleceniobiorcy będzie należało
wykonywanie następujących czynności: 1) zapewnienie kontroli nad infrastrukturą chronionego
obiektu oraz zapobieganie próbom kradzieży, dewastacji i uszkodzenia mienia wewnątrz i na
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zewnątrz chronionego obiektu, 2) informowanie Zleceniodawcy o brakach w zabezpieczeniu
mienia przed kradzieżą, włamaniem, 3) sprawdzanie stanu zabezpieczenia pomieszczeń, 4)
natychmiastowe reagowanie na mogące wystąpić nagłe nieprzewidziane zdarzenia np. pożary,
podtopienia oraz inne zdarzenia mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo zakładu 5)
niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chronionego obiektu, 6)
dokonywanie stałych obchodów chronionego obiektu, dokonując odbicia w punktach
kontrolnych (min 5 punktów) podczas patrolu. Raporty z w/w punktów należy przekazywać
zleceniodawcy za każdy miesiąc 7) wykonania usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami w
zakresie BHP i ppoż., 8) bieżące prowadzenie książki służby, 9) montaż kamer najnowszej
technologii na terenie zakładu min. 4 szt. oraz systemu alarmowego w budynku biurowym.
Rozmieszczenie przedmiotowych urządzeń po uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, 10)
Zleceniobiorca zapewnia monitor oraz komputer w celu odtwarzania obrazu z kamer oraz
zapisywania nagrań, 11) obsługa monitoringu, systemu alarmowego oraz archiwizacja danych
pochodzących z monitoringu, przechowywanie danych przez okres jednego miesiąca, 12)
posiadanie własnej uzbrojonej grupy interwencyjnej, która w razie zagrożenia będzie
podejmować działania na każde wezwanie pracowników ochrony, w tym również przeprowadzać
okresowe kontrole pracy pracowników ochrony. Czas reakcji grupy do 15 minut, 13) przekazanie
Zleceniodawcy planu ochrony obiektu w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i uzyskanie
akceptacji Zleceniodawcy, 14) Zleceniobiorca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres
realizacji przedmiotu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w związku z ochroną osób i mienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000,00 zł złotych
(słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), 15) zobowiązuje się wykonywać wszystkie
czynności będące przedmiotem umowy ze szczególną starannością, a także chronić interesy
Zleceniodawcy w zakresie powierzonych mu obowiązków. 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest
do: 1) wyznaczenia do realizacji przedmiotu zamówienia pracowników zatrudnionych na umowę
o pracę, 2) wyposażenia pracowników w jednolite i estetyczne umundurowanie z logo firmy oraz
identyfikatory pracownika ochrony, 3) przeszkolenia pracowników ochrony w zakresie
wykonywanej pracy oraz w zakresie określonym w przepisach o ochronie informacji
niejawnych, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa w czasie obowiązywania umowy i po jej
rozwiązaniu. 5. Zleceniodawca powierza do fizycznego dozoru obszar Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40 a w szczególności
następujących: - obiektów: 1. Budynek biurowy wraz z wyposażeniem; 2. Budynek socjalny
wraz z wyposażeniem; 3. Hala sortowni wraz z wyposażeniem; 4. Warsztat wraz z
wyposażeniem; 5. Obiekty kompostowni tunelowej; 6. Kontenerowa stacja paliw; 7. Ogrodzenie
ZUOK; 8. Kwatera składowiska odpadów A; 9. Kwatera składowiska odpadów 1 sektor 1 i 2
wraz z pochodniami do biernego spalania biogazu; 10. Garaż (magazyn) przy stacji
kontenerowej biogazu.; 11. Wiata magazynowa. - sprzętów oraz pojazdów: 1. Koparkoładowarka New Holland B100B; 2. Ładowarka kołowa New Holland W170B; 3. Ładowarka
teleskopowa JCB 540-170; 4. Samochód ciężarowy DAF ERA 75A9; 5. Samochód ciężarowy
MAN TGS 33.420; 6. VW Transporter ERA 1N43; 7. Kompaktor BOMAG 601RB; 8.
Rozdrabniarka do odpadów zielonych BANDIT 150XP; 9. Spycharka SG-15; 10. Wózek
widłowy KOMATSU BX50; 11. Wózek widłowy KOMATSU FD25T-17; 12. Wózek widłowy
NISSAN; 13. Bębnowy przesiewacz mobilny KOMPTECH MAXX; 14. Sito obrotowe typ
SO-1; 15. Przerzucarka kompostu PK-23; 16. Zamiatarka T-801/1; 17. Kompaktor BOMAG Typ
671 RB; 18. Ładowarka MANITOU 732; 19. Ładowarka kołowa Case 721 G; 20. Spychacz
Case 1650M.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79711000-1
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/12/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 318988.80
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Agencja OCHRONY TRANSFER Sp. z o. o.
Email wykonawcy: tomaszkoscisty@ochronatransfer.pl
Adres pocztowy: ul. Zielona 7
Kod pocztowy: 97-200
Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 318988.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 318988.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 370944.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
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Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

