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Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2020/S 100-242389
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Adres pocztowy: Podleśna 61
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 01-673
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Głowacka-Chłopaś
E-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.imgw.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.imgw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektów IMGW-PIB z podziałem na 7 części
Numer referencyjny: WZP-262-14/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
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79710000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie
interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektów IMGW-PIB z podziałem na 7 części”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części:
Część zamówienia Adres obiektu objętego monitoringiem
1 Białystok (15-245), ul. Ciołkowskiego 2/3
2 Kozienice (26-900), ul. Zwoleńska 5
3 Sulejów (97-330), ul. Polna 10
4 Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock
5 Borowa Góra (05-140), ul. Lipowa 1
6 Radoszewice (62-620) gm. Babiak, działka 82/2
7 Kłodzko (57-300), ul. Dusznicka 9
Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w odpowiednim dla danej części zamówienia
załącznikach nr 1 - 7 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektu IMGW-PIB w Białymstoku przy ul. Ciołkowskiego 2/3
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Białystok (15-245) ul. Ciołkowskiego 2/3.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu (dalej SSWiN) oraz ochrona obiektu, osób i mienia zlokalizowanego w
Białymstoku (15-245) przy ul. Ciołkowskiego 2/3.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z lokalnego systemu SSWiN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci lokalnego systemu
alarmowego SSWiN.
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5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu tj. urządzenia
nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
W celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSWiN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie technicznym i
funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
Za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy, serwis, wymiana
podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego urządzenia nadawczego,
poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12
h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego monitorowania sygnałów
z lokalnego systemu SSWiN, natomiast miesięczny raport odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy
będzie stanowił załącznik do faktury za wykonaną usługę monitorowania. Brak załączonego do faktury raportu
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSWiN Zamawiającego;
b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 15 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSWiN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
Do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
Się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą
uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
I odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub nieuzasadnionego
załączenia się systemu SSWiN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu
interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu patrolu interwencyjnego
poprzez wywołanie sygnału z lokalnego systemu alarmowego przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany
odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki raportów.
14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk) informującymi o świadczeniu
usług ochrony przez Wykonawcę.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektu IMGW-PIB w Kozienicach przy ul. Zwoleńskiej 5
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kozienice (26-900), ul. Zwoleńska 5

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych Systemu
Sygnalizacji Napadu (dalej SSN) oraz ochrona obiektu, osób
I mienia zlokalizowanego w Kozienicach (26-900) przy ul. Zwoleńskiej 5.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z SSN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci lokalnego systemu
sygnalizacji napadu SSN.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu tj. urządzenia
nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
W celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie technicznym i
funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
Za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy, serwis, wymiana
podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego urządzenia nadawczego,
poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12
h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego monitorowania sygnałów
z lokalnego systemu SSN, natomiast miesięczny raport odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy
będzie stanowił załącznik do faktury za wykonaną usługę monitorowania Brak załączonego do faktury raportu
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego;
b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 15 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
Do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
Się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą
uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
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I odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub nieuzasadnionego
załączenia się systemu SSN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu
interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu patrolu interwencyjnego
poprzez wywołanie sygnału z SSN przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany
odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki raportów.
14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk) informującymi o świadczeniu
usług ochrony przez Wykonawcę.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektu IMGW-PIB w Sulejowie przy ul. Polnej 10
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sulejów (97-330), ul. Polna 10

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych Systemu
Sygnalizacji Napadu (dalej SSN) oraz ochrona obiektu, osób
I mienia zlokalizowanego w Sulejowie (97-330) przy ul. Polnej 10.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z SSN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci lokalnego systemu
sygnalizacji napadu SSN.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu tj. urządzenia
nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
W celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie technicznym i
funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
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Za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy, serwis, wymiana
podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego urządzenia nadawczego,
poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12
h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego monitorowania sygnałów
z lokalnego systemu SSN, natomiast miesięczny raport odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy
będzie stanowił załącznik do faktury za wykonaną usługę monitorowania Brak załączonego do faktury raportu
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 25 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego;
b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 30 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
Do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
Się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą
uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
I odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub nieuzasadnionego
załączenia się systemu SSN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu
interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu patrolu interwencyjnego
poprzez wywołanie sygnału z SSN przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany
odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki raportów.
14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk) informującymi o świadczeniu
usług ochrony przez Wykonawcę.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektu IMGW-PIB w Nowym Trzepowie 56
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Nowe Trzepowo 56, 09-402 Płock
II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych Systemu
Sygnalizacji Napadu (dalej SSN) oraz ochrona obiektu, osób
I mienia zlokalizowanego w Nowym Trzepowie 56, 09-402 Płock.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z SSN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci lokalnego systemu
sygnalizacji napadu SSN.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu tj. urządzenia
nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
W celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie technicznym i
funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
Za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy, serwis, wymiana
podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego urządzenia nadawczego,
poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12
h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego monitorowania sygnałów
z lokalnego systemu SSN, natomiast miesięczny raport odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy będzie
stanowił załącznik do faktury za wykonaną usługę monitorowania. Brak załączonego do faktury raportu
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego;
b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 15 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
Do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
Się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą
uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
I odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub nieuzasadnionego
załączenia się systemu SSN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu
interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu patrolu interwencyjnego
poprzez wywołanie sygnału z SSN przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany
odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki raportów.
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14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk) informującymi o świadczeniu
usług ochrony przez Wykonawcę.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektu IMGW-PIB w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Borowa Góra (05-140), ul. Lipowa 1

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu (dalej SSWiN) oraz ochrona obiektu, osób i mienia zlokalizowanego w Borowej
Górze (05-140) przy ul. Lipowej 1.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z lokalnego systemu SSWiN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci lokalnego systemu
alarmowego SSWiN.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu tj. urządzenia
nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
W celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSWiN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie technicznym i
funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
Za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy, serwis, wymiana
podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego urządzenia nadawczego,
poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12
h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego monitorowania sygnałów
z lokalnego systemu SSWiN, natomiast miesięczny raport odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy
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będzie stanowił załącznik do faktury za wykonaną usługę monitorowania. Brak załączonego do faktury raportu
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSWiN Zamawiającego;
b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 15 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSWiN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
Do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
Się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą
uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
I odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub nieuzasadnionego
załączenia się systemu SSWiN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu
interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu patrolu interwencyjnego
poprzez wywołanie sygnału z lokalnego systemu alarmowego przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany
odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki raportów.
14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk) informującymi o świadczeniu
usług ochrony przez Wykonawcę.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektu IMGW-PIB w Radoszewicach gm. Babiak, nr ew. działki 82/2
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radoszewice (62-620) gm. Babiak, działka 82/2

II.2.4)

Opis zamówienia:
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1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych Systemu
Sygnalizacji Włamania i Napadu (dalej SSWiN) oraz ochrona obiektu, osób i mienia zlokalizowanego w
Radoszewicach (62-620) gm. Babiak, działka 82/2.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z lokalnego systemu SSWiN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci lokalnego systemu
alarmowego SSWiN.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu tj. urządzenia
nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
W celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSWiN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie technicznym i
funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
Za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy, serwis, wymiana
podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego urządzenia nadawczego,
poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12
h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego monitorowania sygnałów
z lokalnego systemu SSWiN, natomiast miesięczny raport odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy
będzie stanowił załącznik do faktury za wykonaną usługę monitorowania. Brak załączonego do faktury raportu
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 25 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSWiN Zamawiającego;
b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 30 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSWiN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
Do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
Się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą
uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
I odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub nieuzasadnionego
załączenia się systemu SSWiN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu
interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu patrolu interwencyjnego
poprzez wywołanie sygnału z lokalnego systemu alarmowego przez uprawnionego przedstawiciela
Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany
odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki raportów.
14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk) informującymi o świadczeniu
usług ochrony przez Wykonawcę.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
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Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2022
II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia
obiektu IMGW-PIB w Kłodzku przy ul. Dusznickiej 9
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kłodzko (57-300), ul. Dusznicka 9

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi monitorowania sygnałów alarmowych Systemu
Sygnalizacji Napadu (dalej SSN) oraz ochrona obiektu, osób
I mienia zlokalizowanego w Kłodzku (57-300) przy ul. Dusznickiej 9.
2) Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
3) Wykonawca winien zapewnić monitorowanie sygnałów alarmowych wysyłanych
Z SSN oraz dojazd patrolu interwencyjnego w okresie od dnia
1 lipca 2020 r. godz. 00:00 do dnia 31 grudnia 2022 r. godz. 12:00.
4) Obiekt jest wyposażony w elektroniczne systemy zabezpieczeń (dalej ESZ) w postaci lokalnego systemu
sygnalizacji napadu SSN.
5) W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zapewni za pomocą swojego sprzętu tj. urządzenia
nadawczego podłączenie istniejących ESZ z infrastrukturą Wykonawcy
W celu monitoringu sygnałów alarmowych z lokalnego systemu SSN.
6) Wykonawca zobowiązany jest utrzymać ww. urządzenie nadawcze w należytym stanie technicznym i
funkcjonalnym w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usługi
Za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów (okresowe przeglądy, serwis, wymiana
podzespołów eksploatacyjnych/akumulatorów, opłata abonamentu GSM, itp.).
7) Wykonawca zapewni realizację okresowych automatycznych testów dostarczonego urządzenia nadawczego,
poprzez wysłanie sygnału testowego do Centrum Monitorowania Alarmów (dalej CMA) co najmniej 1 raz na 12
h.
8) Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego, nieprzerwanego, elektronicznego monitorowania sygnałów
z lokalnego systemu SSN, natomiast miesięczny raport odebranych sygnałów przez CMA Wykonawcy
będzie stanowił załącznik do faktury za wykonaną usługę monitorowania Brak załączonego do faktury raportu
upoważnia Zamawiającego do wstrzymania zapłaty wynikających z niej należności.
9) Wymagany czas przybycia patrolu interwencyjnego Wykonawcy:
a) w godzinach od 19.00 do 7.00 – maksymalnie 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego;
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b) w godzinach od 7.00 do 19.00 – maksymalnie 15 minut od otrzymania sygnału alarmowego z lokalnego
systemu SSN Zamawiającego.
10) Patrol interwencyjny po przyjeździe ma obowiązek podjęcia działań zmierzających
Do zabezpieczenia i ochrony mienia Zamawiającego oraz osób znajdujących
Się w chronionym obiekcie, oraz zaczekać do przyjazdu osoby upoważnionej przez Zamawiającego, którą
uprzednio Wykonawca powiadomi telefonicznie o zdarzeniu.
11) Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Wykonawcy
I odwołania alarmu za pośrednictwem ustalonego hasła, w przypadku omyłkowego lub nieuzasadnionego
załączenia się systemu SSN, tj. wygenerowania tzw. fałszywego alarmu w celu odwołania przyjazdu patrolu
interwencyjnego.
12) Wykonawca zagwarantuje możliwość kontrolowania raz w miesiącu, czasu dojazdu patrolu interwencyjnego
poprzez wywołanie sygnału z SSN przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.
13) Informacje o przeprowadzonych interwencjach w chronionym obiekcie Wykonawca jest zobowiązany
odnotować w książce raportów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do książki raportów.
14) Wykonawca oznaczy chroniony obiekt naklejkami/tablicami (minimum 6 sztuk) informującymi o świadczeniu
usług ochrony przez Wykonawcę.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/07/2020
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
Z odrębnych przepisów – Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, tj. ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie
działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.:
Dz. U. z 2020 r., poz. 838)).

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, jaką Zamawiający zawrze z Wykonawcą, zostanie sporządzona
na podstawie wzoru umowy, stanowiącego, dla części nr 1,2,3,4,5,6,7 zamówienia - zał. nr 11 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą.
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3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4. Przewidziana w ust. 1 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje w szczególności
sytuacje, wymienione w § 11 wzoru umowy.
5. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
Propozycja ta będzie musiała wskazywać na okoliczności uzasadniające wprowadzenie zmian, a o ile to
właściwe, zawierać także dowody na potwierdzenie rzeczywistego istnienia tych okoliczności.
6. Zmiany postanowień umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art.144 ust.1 Pzp
III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące dokumenty
lub oświadczenia:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, z wyjątkiem przypadku, gdy Zamawiający może uzyskać takie dokumenty
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 ze zm.),
b) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokument potwierdzający dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
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d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
Oświadczenia, o których mowa w lit. b, c i d, zaleca się sporządzić zgodnie z wzorem formularza, stanowiącym
załącznik nr 8 do SIWZ.
2) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów – dokument potwierdzający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, tj.
ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w
zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 838)).
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na jego stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12, przekaże Zamawiającemu Oświadczenie
O przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy – formularz oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem tego oświadczenia
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, oświadczenie to będzie zobowiązany przekazać każdy z Wykonawców.
Szczegółowe informacje dotyczące oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, wspólnego ubiegania się przez
wykonawców o udzielenie zamówienia, dokumentów wymaganych od wykonawców, mających siedzibę poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarto w Rozdziale VI SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: a
Miejscowość: z
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art.
179-198g ustawy).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/05/2020
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