
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 393634-2014 z dnia 2014-12-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świdnik 

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia realizowana w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej w zakresie: a) konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych* a 

także ochrony pracownika Zamawiającego... 

Termin składania ofert: 2014-12-09  

 

Świdnik: Usługi konwojowania 

Numer ogłoszenia: 415372 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 393634 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, ul. Kard. 

S. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, woj. lubelskie, tel. 81 464 88 79, faks 81 464 88 79. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi konwojowania. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia 

realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w zakresie: a) konwojowanie wartości 

pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych* a także ochrony pracownika Zamawiającego 

pobierającego wartości pieniężne/przedmioty wartościowe Powyższa ochrona świadczona będzie 

na trasach: - bank PEKAO S.A. Oddział Świdnik (Świdnik, ul. kard. S. Wyszyńskiego 15) - siedziba 

Zamawiającego (Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18) [z/do]. Przewidywana liczba konwojów 

przez okres 12 miesięcy będzie wynosić - 12 konwojów; - bank NBP Oddział Lublin (Lublin, ul. 

Chopina 6) - siedziba Zamawiającego (Świdnik, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18) [z/do]. 

Przewidywana liczba konwojów przez okres 12 miesięcy będzie wynosić - 3 konwoje. 

(*przedmiotami wartościami są przedmioty stanowiące depozyt sądowy) b) konwojowania wartości 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=393634&rok=2014-12-01


pieniężnych przekazywanych przez Zamawiającego w formie pakietów zamkniętych z jednego 

punktu kasowego Zamawiającego położonego w Świdniku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 do 

wrzutni Poczty Polskiej S.A. Centrum Usług Koncesjonowanych Oddział Regionalny w Łodzi 

znajdującej się w budynku położonym w Lublinie przy ul. Pocztowej 1. Przewidywana liczba 

konwojów przez okres 12 miesięcy będzie wynosić - 247 konwoje. 2. Usługi objęte przedmiotem 

zamówienia powinny być świadczone zgodnie z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.) oraz 

rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i 

transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 166, 

poz. 1128). 3. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia liczby usług stanowiących przedmiot 

zamówienia w stosunku do liczby podanej w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do s.i.w.z. w sposób określony w załączniku nr 1 do s.i.w.z. w pkt 4. 4. 

Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane przez osoby wpisane na listę 

kwalifikowanych pracowników, będące w dyspozycji Wykonawcy posiadającego koncesję na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, o której 

mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 

r. poz. 1099 ze zm.). 5. Ochronę wartości pieniężnych/przedmiotów wartościowych i pracownika 

Zamawiającego powinni wykonywać konwojenci wyposażeni w wewnętrzne i zewnętrzne środki 

łączności. 6. Osoby wykonujące usługi na rzecz Zamawiającego nie mogą być skazane za 

popełnienie przestępstwa/przestępstwa skarbowego. Do świadczenia usługi nie mogą być 

dopuszczone osoby, które figurują w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego. 7. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do s.i.w.z. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.12.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Miejska Korporacja Komunikacyjna Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56, 20-260 Lublin, kraj/woj. 

lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7425,51 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 9990,06 

 Oferta z najniższą ceną: 9990,06 / Oferta z najwyższą ceną: 9990,06 

 Waluta: PLN. 

 


