Centralny nr postępowania ZP/737/069/U/09
Gdańsk, dnia 27.08.2009r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej/powyżej* 211 000 euro
(tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Zamawiający:
Politechnika Gdańska
80-952 Gdańsk, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, woj. pomorskie
Nazwa jednostki organizacyjnej: Dział Karier i Spraw Studenckich ,
80-952 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12, tel. +48 58 347-15-38, e-mail: agabyc@pg.gda.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na: usługi w zakresie ochrony ludzi i mienia w budynku
„Bratniak” Politechniki Gdańskiej wraz z ochroną Akademickiego Klubu Politechniki
Gdańskiej „Kwadratowa”.
Wielkość lub zakres zamówienia:
1) ochrona osób i mienia w budynku „Bratniak” Politechniki Gdańskiej
2) ochrona najbliższego otoczenia budynku „Bratniak”,
3) zabezpieczenie imprez (w tym imprez masowych – imprez artystycznych lub
rozrywkowych z ilością osób nie mniejszą niż 300 osób zgodnie z Ustawą z dnia 20
marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych organizowanych w Akademickim
Klubie PG „Kwadratowa” tj. koncerty, występy teatrów, turnieje itp.),
4) ochrona Akademickiego Klubu PG „Kwadratowa” w godzinach jego funkcjonowania,
5) konserwacja i naprawa zamontowanych w budynku elektronicznych systemów
dozorowania (elektroniczne urządzenia, systemy alarmowe, systemy telewizji
przemysłowej, z wyłączeniem systemu sygnalizacji i alarmu p.poż) realizowana
zgodnie z obowiązującymi normami,
6) zapewnienie podczas realizacji zamówienia pełnego monitoringu do oddalonej stacji
monitorowania alarmów będącej w dyspozycji wykonawcy poprawnie odbierającej i
dekodującej sygnały w formacie "Contact ID”.
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się/ dopuszcza się* składanie ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: ...... zł) można odebrać w siedzibie
zamawiającego, Politechnika Gdańska budynek „Bratniak” 80-222 Gdańsk ul. Siedlicka 4, pok.
211 lub za zaliczeniem pocztowym. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ:
www. dzp.pg.gda.pl
Miejsce realizacji zamówienia: Politechnika Gdańska, budynek „Bratniak” 80-222 Gdańsk ul.
Siedlicka 4 wraz z terenem przyległym wyznaczonym w zał. nr 1 do SIWZ.
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 15.09.2010r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki :
1) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowanie potencjałem
technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie pisemnego
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zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia:
a. doświadczenie polegające na wykonaniu (wykonywaniu) w ciągu ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jednej usługi stałej ochrony przez okres co najmniej 4 miesięcy tej samej dyskoteki o
powierzchni sali tanecznej co najmniej 200 m2.
b. doświadczenie polegające na wykonaniu (wykonywaniu) w ciągu ostatnich trzech lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3
usług (trwających, każda z nich, co najmniej 12 miesięcy) polegających na fizycznej
ochronie osób i mienia świadczone w budynkach użyteczności publicznej,
monitorowaniu systemu sygnalizacji włamania i napadu alarmowych oraz interwencji
patrolu zmotoryzowanego (poprzez budynki użyteczności publicznej należy rozumieć
obiekty według definicji zawartej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), o wartości co
najmniej 120 000 zł brutto za każdą usługę.
c. posiadanie stacji monitorowania lub dostępu do stacji monitorowania
d. dysponowanie i przeznaczenie do realizacji zamówienia 15 osób, posiadających
licencje pracownika ochrony fizycznej oraz posiadających zaświadczenie o odbyciu
przeszkolenia w zakresie wykonywania zadań dla członków służb porządkowych
posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej w tym co najmniej 2 osoby
posiadające licencje II stopnia oraz 2 osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu
przeszkolenia na kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez masowych.
e. dysponowanie i przeznaczenie do realizacji zamówienia patroli interwencyjnych,
których osoby posiadają kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w
przepisach.
f. posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia
działalności agencji ochrony mienia, z minimalną sumą gwarancyjną w wysokości:
1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.
3) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
4) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający sprawdzi czy
Wykonawcy spełniają powyższe warunki na podstawie złożonych przez Wykonawców
dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia. Niespełnienie chociażby
jednego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy. W przypadku złożenia oferty wspólnej
warunki określone w rozdz. IV
pkt 1. 2) i 1. 3) będą rozpatrywane łącznie.
Wadium ................................zł
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Politechnika Gdańska Sekretariat Kanclerza,
Gmach Główny, pok. 215 ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk
Termin składania ofert upływa dnia 07.09.2009r. o godzinie 11:30
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Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.09.2009r o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego:
Politechnika Gdańska, Gmach Główny, I piętro, sala Kolegialna, pok. 272 ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* zawrzeć umowę ramową.
Zamawiający zamierza/ nie zamierza* ustanowić dynamiczny system zakupów.
Dodatkowe informacje nt. dynamicznego systemu zakupów dostępne są na stronie internetowej:
www. ..........
Zamawiający przewiduje/ nie przewiduje* dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej. Aukcja elektroniczna prowadzona będzie na stronie internetowej www: ................
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Sprawy związane z ustawą Prawo Zamówień Publicznych : mgr Ewa Walaszczyk
tel. (058) 347-12-10 , w godz. 9:00-13:00

Pozostałe informacje:....................................................................................................................
Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich: .........................................
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:27.08.2009r.

......................................................
(podpis osoby uprawnionej)
* - niepotrzebne skreślić
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