
 
PROKURATURA OKRĘGOWA 

ul. Partyzantów 42, 65-950 Zielona Góra 
 

Zielona Góra, 13 sierpnia 2010r. 
 

 

 
Numer sprawy: VII.G.211/06/10 

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

na usługi: ochrony fizycznej, monitorowania i konserwacji systemów 

zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej 

Górze i w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego. 

 
 

1. Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, ul. Partyzantów 42. 
 
2. Tryb przetargu: przetarg nieograniczony. 

 
3. Osoba upowaŜniona do kontaktów z Wykonawcami: 

 

Stanowisko p.o. Kierownik  
Działu Administracyjno-Gospodarczego 
Wydziału VII BudŜetowo-Administracyjnego 
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze 

Imię i nazwisko            Robert Wanatko    
tel. 068 3291781, fax 068 3291713 

e-mail: rwanatko@zielona-gora.po.gov.pl 

Stanowisko Inspektor 

Imię i nazwisko            Małgorzata  Jasińska 
tel. 068 3291861, fax 068 3291713 

e-mail: mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl 
od poniedziałku do piątku w godz. 800 do 1400 

 

4. Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
a. forma elektroniczna: strona internetowa: www.zielona-gora.po.gov.pl, 
b. na wniosek Wykonawcy forma pisemna: w siedzibie Zamawiającego (adres 

jak w pkt 1),  
c. za SIWZ w formie pisemnej Zamawiający nie pobiera opłaty. 
 

5. Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy i zawarcie umowy na ochronę 
fizyczną, monitorowanie i konserwację systemów zabezpieczenia technicznego  
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jej prokuratur 
rejonowych okręgu zielonogórskiego. 

 
6. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

 
74610000-8 Usługi ochroniarskie 
 

7. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
 
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 
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9. Warunki oraz wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu: 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
5) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, 

załącznikami oraz zaświadczeniami, 
6) spełniają wymagania określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 

niniejszą specyfikacją, 
7) spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych  

z dnia 22 stycznia 1999r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 196. poz. 1631 z późn. zm.), 
8) spełniają wymogi określone w ustawie o ochronie osób i mienia z dnia 22 

sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 145. poz. 1221 z późn. zm.), 
9) posiadają waŜną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności 

toŜsamej z niniejszym przedmiotem zamówienia oraz nie jest w stosunku do 
niego prowadzone postępowanie mające na celu cofnięcie koncesji, 

10) posiadają waŜną polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia prowadzonej 
działalności gospodarczej od odpowiedzialności cywilnej na łączną sumę nie 
mniejszą niŜ 200.000zł, 

11) zamówienie zrealizują pracownicy wykonawcy zatrudnieni na umowę  
o pracę, posiadający stosowne uprawnienia wymienione poniŜej: 

- w zakresie konserwacji – pracownicy posiadający licencje pracowników 
zabezpieczenia technicznego I i II stopnia: 

a) zarząd lub pełnomocnik zgodnie z KRS, nadzór – II stopnia; 
b) pracownicy serwisu I lub II stopnia; 

- w zakresie ochrony fizycznej – pracownicy posiadający licencje 
pracowników ochrony fizycznej I i II stopnia: 

a) zarząd lub pełnomocnik zgodnie z KRS, nadzór – II stopnia; 
b) pracownicy ochrony I lub II stopnia; 

- w zakresie ochrony fizycznej i pełnienia słuŜby nadzoru stanu 
bezpieczeństwa prokuratur podległych w elektronicznym centrum nadzoru 
w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze: 

a) licencje pracownika ochrony fizycznej II stopnia i licencje 
pracowników zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia, 

12) zamówienie zrealizują pracownicy Wykonawcy posiadający poświadczenia 
bezpieczeństwa osobowego: 
a) zarząd, nadzór i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych  
o klauzuli „POUFNE”; 
b) kadra techniczna i pracownicy serwisu o klauzuli i pracownicy ochrony 
przewidziani do zatrudnienia na stanowisku w centrum nadzoru  
w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze „POUFNE”; 
c) pracownicy ochrony „ZASTRZEśONE”, 

13) zatrudniają na podstawie stosunku pracy wynikającego z Kodeksu Pracy 
pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych, przeszkolonego przez 
odpowiednie słuŜby, 

14) posiadają własne grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji  
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w czasie maks. 8 minut i w obiektach 
prokuratur rejonowych w czasie maks. 20 minut, 
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15) posiadają własne grupy interwencyjne wyposaŜone w system łączności  
z Centrum Monitoringu i system monitorowania GPS w pojazdach grup, za 
pomocą którego grupa jest nadzorowana i zarządzana  
z pozycji Centrum Monitorowania. 

16) posiadają kancelarię tajną i pomieszczenia do prowadzenia prac z niejawną 
dokumentacją, 

17) przedstawią wykaz pracowników, którzy będą realizować zadanie  
z rozbiciem na: zarząd, nadzór, pracowników serwisu, ochrony. 

18) udzielą terminu płatności nie krótszego niŜ 21 dni od daty odbioru  
i wystawienia faktury, 

19) zapewnią czas reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę do 4 godzin, 
20) w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 
innych podmiotów, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, 
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,  
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 

21) dokonają wizji lokalnej przez pracownika zatrudnionego na podstawie 
stosunku pracy, wynikającego z Kodeksu Pracy, posiadającego poświadczenie 
bezpieczeństwa osobistego o klauzuli „POUFNE”, posiadającego licencje 
pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia i pracownika ochrony 
fizycznej II stopnia. 

 
W celu potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania W celu 
potwierdzenia, Ŝe Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający Ŝąda załączenia 
do oferty następujących dokumentów: 
 

1) Dokument koncesyjny, zezwolenie lub licencję wydaną przez MSWiA na podjęcie 
działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem 
publicznym. 

2) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu kancelarii tajnej i pomieszczenia do 
pracy na dokumentach niejawnych. 

3) Dokumenty potwierdzające zatrudnienie pełnomocnika ds. ochrony informacji 
niejawnych. 

4) Oświadczenie Wykonawcy o przeszkoleniu pełnomocnika ds. ochrony informacji 
niejawnych przez odpowiednie słuŜby. 

5) Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu własnych grup interwencyjnych zdolnych 
do podjęcia interwencji na terenie wszystkich obiektów prokuratur w czasie 
określonym w pkt 9 ppkt 14. 

6) Oświadczenie Wykonawcy o reakcji serwisu na zgłoszoną usterkę do 4 godzin  
z podaniem numeru telefonu słuŜb serwisowych, czynnego przez 24 godziny 
przez 7 dni w tygodniu. 

7) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z zakresem zamówienia oraz  
odbyciem wizji lokalnej. 

8) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe na Ŝądanie Zamawiającego przeprowadzi 
postępowanie z zakresu ochrony informacji niejawnych w stosunku do 
pracowników ochrony, wykonujących pracę w obiektach prokuratury na własny 
koszt i we własnym zakresie do klauzuli „ZASTRZEśONE”. 

9) Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe zamówienie zrealizują pracownicy Wykonawcy 
przeszkoleni na koszt Wykonawcy w zakresie obsługi systemów alarmowych na 
obiekcie, przez osobę uprawnioną – posiadającą licencję pracownika 
zabezpieczenia technicznego II stopnia. 

10) Oświadczenie Wykonawcy o zapewnieniu monitorowania sygnałów alarmowych  
z obiektów prokuratur z interwencją grup. 
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11) Oświadczenie, Ŝe Wykonawca zapewni archiwizację zdarzeń 

alarmowych zarejestrowanych przez Centrum Monitorowania wraz z zapisem 
czasu dojazdu grupy na miejsce zdarzenia, przez okres minimum 2 miesięcy. 

12) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia  
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej, niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

13) Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert. 

14) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju 
pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

15) Aktualnych informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

16) Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań  
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub 
innych dokumentów. 

 
W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez 
Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałami 
technicznymi i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty naleŜy dołączyć 
następujące dokumenty: 
 

1) Wykaz wykonanych usług na rzecz sądów, prokuratur, policji lub innych 
instytucji w obiektach uŜyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim 
rodzajem i wartościom usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,  
z podaniem ich wartości, przedmiotu, terminu realizacji oraz załączenia 
dokumentów potwierdzających (referencje), Ŝe usługi te zostały wykonane 
naleŜycie – Załącznik nr 4. 

2) Wykaz osób, odpowiedzialnych za świadczenie usługi  oraz osób które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(osoby nadzorujące i kontrolujące  
z ramienia Wykonawcy), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności  – Załącznik 
nr 5.  

3) Oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia. 

 
W celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, do oferty naleŜy 
dołączyć następujące dokumenty: 
 

1) Polisę lub inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej 
przedmiotem zamówienia publicznego na łączną sumę nie mniejszą niŜ 
200.000zł. 
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Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów (Załączniki nr 
1 do nr 6). Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione. Nie dopuszcza 
się składania alternatywnych, co do treści i formy dokumentów.  
 

10. Kryteria oceny ofert: cena oferty 100 %. 

 
 
11. Termin i miejsce składania ofert:  

23 sierpnia 2010r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, pokój 408. 
 
 

12. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 

 

 

 

 

Prokurator Okręgowy 

 

 

dr Alfred Staszak 

 
 


