
OGŁOSZENIE 
 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

62-700 Turek, ul. Polna 4 

Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51 

NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł 

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, 

 Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254 

Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych,  

tel. (0-63) 28-00-307 

 
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których 

nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:  

 

„Wykonywanie  usług ochrony mienia Przedsiębiorstwa Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku” 

 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

1. Ochrona mienia Zamawiającego  przed kradzieżą z włamaniem z zewnątrz do   

dozorowanego obiektu, zniszczeniem i dewastacją.  

2. Konwojowanie wartości pieniężnych Zamawiającego własnym środkiem transportu 

3. Całodobowy monitoring systemu alarmowego zainstalowanego u Zamawiającego  

zgodnie z lokalizacją określoną w SWZ połączony z podjęciem interwencji przez 

Grupę Interwencyjną w przypadku otrzymania sygnału o jego naruszeniu. 

 

            Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

 

2. Termin wykonania zamówienia: 

 

36 miesięcy nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2019 roku  

 
 

3. Informacje o dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do 

SWZ - oświadczenie to należy złożyć niezależnie od zadania na które zostaje złożona 

oferta.  



2. Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik 

nr 3 do SWZ - oświadczenie to należy złożyć niezależnie od zadania na które zostaje 

złożona oferta.  

3. Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia zgodnie z  ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. 

Dz.U. z 2018 r., poz.2142) - dokument ten należy złożyć niezależnie od zadania na 

które zostaje złożona oferta.  

4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do składania ofert - dokument ten 

należy złożyć niezależnie od zadania na które zostaje złożona oferta.  

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu    Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do 

składania ofert - dokumenty te należy złożyć niezależnie od zadania na które zostaje 

złożona oferta.  

6. Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych (licząc od dnia 

wszczęcia postępowania), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym 

okresie, wykonał co najmniej 1 (jedną), trwającą co najmniej 12 miesięcy usługę 

której wartość przekroczyła  50.000 zł brutto w przedmiocie w jakim składa ofertę .                 

I tak w przypadku zadania nr 1 będzie to usługa dozoru w przypadku zadania nr 2 

będzie to usługa konwojowania wartości pieniężnych natomiast w przypadku zadania 

nr 3 będzie to usługa monitoringu systemu alarmowego połączona z podjęciem 

działań przez Grupę Interwencyjną.  

7. Wykonawca musi wykazać, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 

wymagane  uprawnienia, tj. licencje pracownika ochrony fizycznej – dla co najmniej 2 

(dwóch) osób, w przypadku składania oferty na zadanie nr 2 oraz 8 (osiem) osób w 

przypadku składania oferty na zadanie nr 3   - załącznik nr 5. W przypadku składania 

przez Wykonawcę oferty na zadanie nr 2 i 3 wystarczające jest wykazanie posiadania 

8 (ośmiu)  licencjonowanych  pracowników ochrony fizycznej.  

8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz ofertą   wykaz wyposażenia którym  

będzie dysponować  Grupa Konwojowa (w przypadku składania oferty na zadanie nr 

2) lub  Grupa Interwencyjna (w przypadku składania oferty na zadanie nr 3).   

9. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wykaz pojazdów będących w dyspozycji 

wykonawcy przeznaczonych do realizacji zamówienia Załącznik nr 6 - (w przypadku 

składania oferty na zadanie nr 2 i zadanie nr 3)    

10. Wykonawca musi wykazać posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość 

co najmniej 500.000,00 PLN. (słownie: pięćset tysięcy  złotych) – dokument 

potwierdzający ubezpieczenie  należy złożyć niezależnie od zadania na które zostaje 

złożona oferta.  

 

 

 



Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 

wyszczególnionych w niniejszym punkcie.    

 

4. Wymagania dotyczące wadium:  

 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

 

5. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

Cena -100 % 

 

6. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

  

Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 

o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 20 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie do 

dnia 19.02.2019 r. do godz. 1130 lub wysłać Zamawiającemu z odpowiednim 

wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta 

wpłynęła do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój nr 

19 w dniu 19.02.2019 r., godz. 1200 

 

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 

 

- w sprawach dotyczących zamówień publicznych 

 

Sebastian Gałczyński –  tel. (063) 28 00 307, w godz. 8.00 – 10.00 

 

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia 

 

      Wojciech Kowalski –  tel. (0-63) 28 00 345,w godz. 8.00 – 10.00 

 

 

 

 

 
 

 


