
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 235422-2015 z dnia 2015-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Świdnik 

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługi ochrony osób i mienia świadczone na rzecz Sądu 

Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku realizowane w formie bezpośredniej 

ochrony fizycznej: - stałej, - polegającej na... 

Termin składania ofert: 2015-09-17  

 

Świdnik: Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni 

Numer ogłoszenia: 263332 - 2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 

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: 235422 - 2015r. 

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 ochrony osób i mienia oraz 

obsługa szatni. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługi ochrony 

osób i mienia świadczone na rzecz Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w 

Świdniku realizowane w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: - stałej, - polegającej na stałym 

dozorze sygnałów alarmowych; 2) usługi obsługi szatni. 2. Usługa ochrony będzie świadczona 

przez osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, będących w 

dyspozycji Wykonawcy posiadających 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 poz. 1099). 3. Miejsca wykonywania 

usługi: a) Bezpośrednia ochrona fizyczna obejmująca teren przyległy i budynek (obiekt): - ul. Kard. 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235422&rok=2015-09-09


S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku; - ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 w Świdniku (w zakresie 

wskazanym w § 2 ust. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia) b) Dozór sygnałów 

alarmowych znajdujących się w obiektach: - ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku - ul. Lotnicza 

8 w Lublinie - ul. P. Ściegiennego 25 w Bychawie - ul. A. Mickiewicza 5 w Świdniku c) Obsługa 

szatni znajdującej się w obiekcie: ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku 4. Ochrona obiektu 

powinna być realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wykonywanej przez osoby 

wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą o ochronie 

osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2014 poz. 1099). Ilość osób ochraniająca 

budynek (obiekt) oraz ich czas przebywania w ochranianym obiekcie przy ul. Kard. S. 

Wyszyńskiego 18 w Świdniku nie powinna być mniejsza niż minimum 4 osoby, w tym: a) 

posterunek portierni (monitoringu) - dwie osoby, z których: - jedna osoba, w godzinach od 7:00 do 

18:30 w poniedziałek i od 7:00 do 16:00 od wtorku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy 

dla Zamawiającego; - druga osoba całodobowo, 7 dni w tygodniu; b) posterunek bramki - dwie 

osoby, z których: - jedna osoba, w godzinach od 7:00 do 18:30 w poniedziałek i od 7:00 do 16:00 

od wtorku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy dla Zamawiającego; - druga osoba 

całodobowo, 7 dni w tygodniu. 5. Dokonywanie obchodów w godzinach jak i po godzinach pracy 

Sądu wokół budynku mieszczącego się przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 14 uwzględniając miejsca 

narażone na pomalowanie lub zniszczenie, a więc łatwo dostępne ściany elewacji budynku itp. 

Każdorazowy obchód budynku, ze wskazaniem godziny jego rozpoczęcia i zakończenia, powinien 

zostać odnotowany w książce dyżurów. Obchody powinny być dokonywane z częstotliwością nie 

mniejszą niż co 1:30 godziny. 6. Wykonawcy powierzony zostanie obowiązek monitorowania i 

rejestracji pracy systemów sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) i p.poż. (Zamawiający posiada 

1 system SSWiN oraz 10 podsystemów do monitorowania, a także 2 centrale pożarowe). 

Monitorowanie w/w systemów będzie obowiązkiem Wykonawcy z wykorzystaniem nadajnika(ów) 

Wykonawcy np. drogą radiową lub satelitarną. Zamawiający nie dopuszcza monitorowania 

systemów z wykorzystaniem linii telefonicznych Zamawiającego. 7. Całodobowa usługa w formie 

monitorowania sygnałów alarmowych tj. monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu, 

powinna być świadczona w niżej wymienionych obiektach: 1) Budynek przy ulicy Kard. S. 

Wyszyńskiego 18 w Świdniku, 2) Budynek przy ulicy Lotniczej 8 w Lublinie (Ośrodek Kuratorski), 3) 

Budynek przy ulicy P. Ściegiennego 25 w Bychawie (Ośrodek Kuratorski), 4) Budynek przy ulicy A. 

Mickiewicza 5 w Świdniku (Ośrodek Kuratorski). 8. Do zadań Wykonawcy należała będzie obsługa 

szatni zlokalizowanej w budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 w Świdniku. 9. Prognozowany 

czasookres obsługi szatni obejmuje 9 miesięcy tj. od miesiąca października 2015 r. do września 

2016 r. z wyłączeniem następujących miesięcy: czerwca 2016 r., lipca 2016 r. oraz sierpnia 2016 r. 

(w tym okresie szatnia będzie nieczynna). Na termin rozpoczęcia obsługi szatni wpływ będzie miała 



przede wszystkim pogoda, od której zależeć będzie korzystanie lub rezygnacja z okryć wierzchnich 

przez osoby korzystające z szatni. Czasookres wymieniony powyżej może ulec zmianie. 10. 

Rozpoczęcie świadczenia usługi obsługi szatni nastąpi na żądanie Zamawiającego. 11. 

Zamawiający poinformuje o konieczności rozpoczęcia i zakończenia usługi prowadzenia szatni, z 

minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 12. Usługa obsługi szatni świadczona będzie w godzinach 

pracy Sądu tj. od 7:30 do 18:00 w poniedziałek i od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku. 13. 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. Osoby wykonujące usługę zobowiązane są do 

znajomości przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. 

z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za 

naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera załącznik nr 1 do s.i.w.z. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1. 

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: 29.09.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Pan Piotr Mielniczek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Piotr Mielniczek 

OCHRONA24. Piotr Mielniczek AGENCJA ZATRUDNIENIA, ul. Wertera 46, 20-713 Lublin, 

kraj/woj. lubelskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 152239,80 PLN. 



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

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 225491,47  

 Oferta z najniższą ceną: 225491,47 / Oferta z najwyższą ceną: 408885,06  

 Waluta: PLN . 

 


