
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami „Eko- MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami "Eko-MAZURY" Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280239333

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Siedliska 77

1.5.2.) Miejscowość: Siedliska

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-300

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@eko-mazury.elk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-mazury.elk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa
Gospodarki Odpadami „Eko- MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1a0683a7-6728-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00332038/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-27 16:30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323 
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl 
i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” 
po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej 
za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
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Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-
MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w zakresie
ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko- MAZURY”
Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym.
3. Jeżeli okres omowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-
MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w zakresie
ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko- MAZURY”
Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym.
3. Jeżeli okres omowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
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wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. 
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-PGO/13/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu
terenu na rzecz Zamawiającego, mającej na celu:
1) zabezpieczenie przed przedostaniem się osób nieuprawnionych na teren Zakładu 
w Siedliskach oraz trzech stacji przeładunkowych zlokalizowanych w Kośmidrach (Gmina
Gołdap), Olecku i Białej Piskiej,
2) ochronę mienia Zakładu i trzech stacji przeładunkowych przed kradzieżą i dewastacją,
3) zabezpieczenie terenu Zakładu i trzech stacji przeładunkowych przed wjazdem pojazdów
nieuprawnionych, 
4) kierowanie ruchem osób i pojazdów podczas sytuacji kryzysowych oraz w czasie akcji
ratowniczej.
2. Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania zobowiązany będzie
do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji przedmiotu zamówienia, na kwotę min. 700.000,00
zł 
i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania umowy.
3. Zamawiający zastrzega – w oparciu o art. 94 ustawy Pzp - że o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne
oraz inni wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich
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wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych. W celu potwierdzenia tych
okoliczności wykonawca składa wraz z oferta oświadczanie na załączniku nr 8 do SWZ.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę:
1) całego terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach, w tym następujących
obiektów i sprzętu zlokalizowanych na w/w terenie:
a) budynek administracyjno-biurowy,
b) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów,
c) budynek wag samochodowych,
d) hala kompostowni wraz z obszarem biofiltra,
e) hala sortowni odpadów wraz z częścią socjalną, pomieszczeniem kotłowni i warsztatami,
f) garaże samochodowe,
g) plac manewrowy zlokalizowany obok garaży samochodowych,
h) garaż kompaktora,
i) stacja paliw,
j) podczyszczalnia ścieków,
k) kwatera składowiska odpadów,
l) budynek starego składowiska oraz garaż, 
m) maszyny i urządzenia na terenie Zakładu,
n) linia do segregacji odpadów,
o) linia intensywnej stabilizacji tlenowej kompostowni,
p) stacja transformatorowa, 
q) wagi samochodowe,
r) zbiorniki i przepompownie,
s) ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych,
t) teren magazynów surowcowych;
2) terenu Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi, w tym:
a) kontener biurowo-socjalny,
b) waga samochodowa,
c) garaż,
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów,
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi,
f) ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych;
3) terenu Stacji Przeładunkowej w Olecku, w tym:
a) kontener biurowo-socjalny,
b) waga samochodowa,
c) garaż,
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów,
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi,
f) ogrodzenie i sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych;
4) terenu Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej, w tym:
a) kontener biurowo-socjalny,
b) waga samochodowa,
c) garaż,
d) punkt dobrowolnego gromadzenia odpadów,
e) prasa z kontenerami przeładunkowymi,
f) ogrodzenie, sieć oświetleniowa i sieć kamer przemysłowych.
4. Ochrona wykonywana będzie w następujący sposób:
1) Ochrona terenu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów pełniona będzie w zakresie monitoringu
elektronicznego oraz fizycznego dozorowania obiektów w drodze ustanowienia trzech
jednoosobowych posterunków ochronnych. Posterunek wyposażony w terminale systemu
antywłamaniowego i telewizji przemysłowej umożliwi również świadczenie monitoringu
elektronicznego dla 3 stacji przeładunkowych umiejscowionych w Kośmidrach k/Gołdapi, Olecku
i Białej Piskiej. 
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a) Ochrona na pierwszym posterunku zlokalizowanym w budynku administracyjnym pełniona
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00-07.00 oraz 18.00-24.00, w soboty 
w godzinach 24.00-07.00 oraz 14.00-24.00, niedziele i święta – ochrona całodobowa. 
b) Ochrona na drugim posterunku zlokalizowanym w stróżówce przy Punkcie wagowym pełniona
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-18.00 oraz w pracujące soboty w
godzinach 07.00-14.00. Ochrona terenu Zakładu będzie wspomagana przez system
antywłamaniowy i monitoringu wizyjnego zapewniony przez Zamawiającego.
c) Ochrona na trzecim posterunku zlokalizowanym w dyspozytorni na hali sortowni pełniona
będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 24.00-06.00 oraz od 22.00-24.00, w soboty 
w godzinach 24.00-06.00 oraz 12.00-24.00, w niedziele i święta – ochrona całodobowa.
d) Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Kośmidrach k/Gołdapi pełniona będzie w zakresie
monitoringu elektronicznego w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 15:00 
do godz. 7:00, w środę od godz. 17.00 do godz. 7.00, natomiast w: soboty, niedziele i święta –
całodobowo.
e) Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Olecku pełniona będzie w zakresie monitoringu
elektronicznego w: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 15:00 do godz. 7:00, 
w środę od godz. 17.00 do godz. 7.00, natomiast w: soboty, niedziele i święta – całodobowo.
f) Ochrona terenu Stacji Przeładunkowej w Białej Piskiej pełniona będzie w zakresie monitoringu
elektronicznego: od poniedziałku do piątku od godz. 15.00 do godz. 7.00, 
w soboty, niedziele i święta – całodobowo. 
2) Wykonawca zapewni transmisję sygnałów alarmowych z systemów alarmowych
Zamawiającego do centrum operacyjnego. 
3) Wykonawca podczas świadczenia ochrony zapewni nadzór dyżurnego centrum operacyjnego 
z możliwością niezwłocznej reakcji patrolu interwencyjnego, składającego się z przynajmniej
dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Przyjazd patrolu nastąpi, w czasie 
do 20 minut od momentu zgłoszenia sygnału o zagrożeniu osób lub mienia w obiekcie. Źródłem
sygnału alarmowego może być system alarmowy, pracownik ochrony lub pracownik
Zamawiającego.
4) Zamawiający wymaga podłączenia centrali antywłamaniowej i przeciwpożarowej dla każdego 
z 4 obiektów objętych ochroną, łącznie 8 central typu wewnętrznego. Rodzaj użytego sprzętu
telekomunikacyjnego oraz sposób podłączenia Wykonawca uzgodni z Wykonawcą systemów
alarmowych, wskazanym przez Zamawiającego.
5) Obiekty objęte przedmiotem zamówieniem nie podlegają obowiązkowej ochronie zgodnie 
z Ustawy z dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 
z późn.zm.)
5. Zadania ochrony:
1) ochrona mienia przed kradzieżą lub zniszczeniem,
2) zabezpieczenie terenu przed wjazdem pojazdów nieuprawnionych, 
3) podejmowanie stosownych działań w celu niedopuszczenia do kradzieży, dewastacji i
uszkodzenia mienia wszystkich podmiotów znajdujących się na terenie Zakładu, oraz trzech
stacji przeładunkowych,
4) stały kontakt z policją i strażą pożarną w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku
publicznego,
5) przeciwdziałanie wchodzeniu na tereny chronione osób nieupoważnionych,
6) niedopuszczanie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na chronionych obiektach,
7) w przypadku podjęcia czynności ochronnych ujęcie sprawcy i przekazanie go Policji, a także
zabezpieczenie obiektów do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego lub osoby przez
niego upoważnionej,
8) w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego, podjęcie działań obserwacyjno-blokadowych i
współdziałanie z funkcjonariuszami Policji w likwidacji zagrożenia.
9) wykonywanie jednego obchodu na godzinę na terenie Zakładu w Siedliskach,
10) otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej na terenie ZUO w godzinach pracy Zakładu, 
11) kontrola pojazdów wjeżdżających na teren Zakładu po godzinach otwarcia,
12) reagowanie oraz podejmowanie odpowiednich działań zgodnie z Instrukcją w przypadku
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włączenia się systemów alarmowych, zainstalowanych na terenie Zakładu, w tym instalacji
wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz instalacji gaśniczej zraszaczowej, oraz trzech stacji
przeładunkowych,
13) kierowanie ruchem w czasie akcji ratowniczej,
14) podejmowanie wszelkich działań niezbędnych do prawidłowej realizacji usługi ochrony oraz
zawiadamianie w razie konieczności: kierownictwa Zamawiającego, Policji, Straży Pożarnej lub
Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia stosownych działań,
15) niezwłoczne powiadamianie upoważnionych pracowników Zamawiającego o każdym
stwierdzonym przypadku niewłaściwego zabezpieczenia obiektu lub uszkodzeniach instalacji 
i urządzeń w obiekcie, stwierdzonych próbach włamania i innych czynach przestępczych,
16) sprawdzenia po godzinach pracy zakładu stanu zabezpieczenia wszystkich obiektów oraz
wygaszenia zbędnego oświetlenia,
17) bieżące prowadzenie raportu ze zdarzeń (obejmującego dozór fizyczny i monitoring wizyjny),
oraz przekazywanie go raz w miesiącu Zamawiającemu i na każde żądanie Zamawiającego,
18) udział w szkoleniach prowadzonych przez odpowiednie służby ratownicze, odbytych 
na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów,
19) codzienne informowanie przedstawicieli kierownictwa Zamawiającego o przebiegu dyżuru, 
w tym o wszelkich zdarzeniach mających miejsce podczas jego przebiegu wraz z dokonywanie
odpowiednich adnotacji pisemnych;
20) ewidencjonowanie numerów rejestracyjnych, marek i typów wszelkich pojazdów chcących
wjechać na teren Zakładu poza godzinami jego otwarcia.
21) identyfikowanie osób uprawnionych do wejścia/wyjścia, wjazdu/wyjazdu na teren/z terenu
ZUO, w tym m.in.: pracowników, przewoźników, dostawców, serwisów maszyn i urządzeń, firm
świadczących stałe usługi (np. sprzątania), przedstawicieli handlowych i innych uzgodnionych 
z Kierownictwem Spółki,
22) udzielanie ogólnych informacji na temat ZUO i PDGO, w zakresie ustalonym z
Kierownictwem Spółki,
23) otwieranie/zamykanie szlabanu, w celu ograniczenia nieautoryzowanych wejść/wjazdów,
24) niedopuszczanie do blokowania ciągów komunikacyjnych w pobliżu szlabanu wjazdowego
na terenie chronionym,

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów; 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesje na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, z godnie z
Ustawą 
z dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995 z późn.zm.)

2. Zdolności technicznej i zawodowej 
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
1) w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę w
zakresie ochrony mienia oraz monitoringu w instalacji przetwarzania odpadów przez co najmniej
12 miesięcy;
2) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 6 osób posiadających uprawnienia
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej oraz co najmniej 2 osoby zdolne do kierowania
zespołami interwencyjnymi w centrum dyżurnym oraz patrolu interwencyjnym posiadające
uprawnienia kwalifikowalnego pracownika ochrony fizycznej.

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną min. 700.000,00 zł.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego – według wzoru nr 5 do SWZ,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) koncesję, o której mowa w pkt. XXI.2 SWZ,
2) wykaz usług – według wzoru załącznika nr 6 do SWZ - wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy,
3) wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia – według wzoru załącznika nr 7 do SWZ – w
szczególności odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, 
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami,
4) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
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gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony (poza przypadkami przewidzianymi w ustawie Pzp), przewidują możliwość dokonania 
w Umowie następujących zmian:
1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia
okoliczności wskazanej w § 7
2. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w następujących okolicznościach 
w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:
1) w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki. 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
5) gdy istnieje obiektywna konieczność wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą 
w rozumieniu art. 357 ze znaczkiem 1 Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy.
3. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
Pozostałe zapisy w tym zakresie znajdują się w par. 8 umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert
dostępnej na Portalu Nabywcy dostępnego na stronie https://platformazakupowa.pl/transakcja/543323

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-05 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-03
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk. 2.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko- MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym. 3.	Jeżeli okres omowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  4.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5.	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  6.	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7.	Posiada Pani/Pan: 1)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  4)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8.	Nie przysługuje Pani/Panu: 1)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  1.	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o., Siedliska 77, 19-300 Ełk. 2.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko- MAZURY” Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym. 3.	Jeżeli okres omowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;  4.	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5.	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.  6.	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7.	Posiada Pani/Pan: 1)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 2)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 3)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  4)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8.	Nie przysługuje Pani/Panu: 1)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 2)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 3)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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