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I. Zamawiający. 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o., z siedzibą w Ciechanowie, 
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy 
w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000134317. o wysokości kapitału /.akładowego ! O 607 420.00 zł, 

NIP 5 6 6 - 0 0 0 - 52-65 REGON 130 116 147 

tel. 23 672 33 58 fax 23 672 21 60 e-mail: pec@pecciechanow.pJ 

II. Tryb udzielenia zamówienia. 
Przetarg nieograniczony. 

1. Do udzielenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust. I pkl. 3) nie stosuje się ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r.. poz. 1579) z 
późniejszymi zmianami. 

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ..Regulaminem zamówień sektorowych" 
obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie spółka z o.o. 
zamieszczonym na stronie Zamawiającego www.pecciechanow.p! w zakładce „Przetargi". 

3. Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp" 

III . Przedmiot zamówienia. 
• Ochrona obiektów P E C Ciechanów sp. z o.o. przy ul. Tysiąclecia 18. 

• Konwojowanie przew ozu wartości pieniężnych na trasie bank - siedziba Spółki. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. znajduje się na wykazie 
jednostek organizacyjnych, obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej 
ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenia 
techniczne na terenie województwa mazowieckiego zgodnie z załącznikiem do decyzji nr 1/99 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 1999r. 

Charakterystyka obiektu i wymagania wynikające z planu ochrony. 

1. Położenie obiektu w układzie komunikacyjnym miasta, terenu: 

Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest w południowo - wschodniej części miasta : 

- odległość do Komendy Powiatowej Policji ok. 2000 m. ul. 11 - go Pułku Ułanów 
Legionowych, 

- odległość do Straży Pożarnej ok. 1000 m, ul. Płocka, 

- odległość do szpitala i pogotowia ratunkowego ok. 3500 m. ul. Powstańców 
Wielkopolskich. 

2. Charakterystyka sąsiedztwa: 

Przedsiębiorstwo graniczy : 

a. od strony zachodniej - Drukarnia Bauer Print Ciechanów w Ciechanowie, 

b. od strony wschodniej - przebiega ul. Tysiąclecia oraz prywatna działka rolna. 

c. od strony południowej - ziemia uprawna Gminy Ciechanów. 
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d. od strony północnej - prywatna ziemia uprawna. 

Teren na którym zlokalizowany jest zakład posiada kształt nieforemnego czworokąta 
o powierzchni 10 ha. 

3. Zatrudnienie i ruch osobowy: 

Przedsiębiorstwo zatrudnia 122 pracowników w systemie trzyzmianowym, przy czym na każdej 
zmianie pracuje : 

I. zmiana w godz. 06.00 - 14.00 - 100 osoby, 

II . zmiana w godz. 14.00-22.00 - 10 osób, 

I I I . zmiana w godz. 22.00 - 06.00 - 12 osób, 

4. Zakład posiada: 

- własną stację paliw ( I zbiornik paliwa o pojemności 25 000 l. ), 

- zbiorniki kwasu solnego ( 2 sztuki po 10 000 l. każdy ), 

Na terenie chronionym występują : 

- ujęcie wody z sieci miejskiej, 

- sieci ciepłownicze nadziemne { wodne i parowe ), 

- linie energetyczne, 

- linie telekomunikacyjne, 

- stacje transformatorowe, 

- bocznica kolejowa z urządzeniem do rozładunku opału, 

- wentylatory, pompy, taśmociągi. 

5. Przechowywanie środków płatniczych : 

Wartości pieniężne przechowywane są w zabezpieczonym punkcie kasowym znajdującym się na 
parterze budynku administracyjnego. 

6. Pomieszczenia, w których przechowywane są dokumenty o charakterze tajnym : 

Na terenie PEC w Ciechanowie nie przechowuje się dokumentów o charakterze tajnym. 

7. Rodzaj i lokalizacja służby ochronnej : 

- posterunek stały ( całodobowy ), 

- posterunek doraźny (brama kolejowa) wyłącznie na czas podstawiania lub odstawiania 
wagonów, 

- patrol po terenie przedsiębiorstwa, 

- konwoje z siedziby PEC w Ciechanowie sp. z o.o, do banku Pekao SA, Oddział w 
Ciechanowie, plac Jana Pawła II 8, 06-400 Ciechanów. 

8. Rodzaj oraz ilość uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej: 

- broń palna krótka 3 szt. 

- paralizatory elektryczne lub RMG 3 szt. 

- pałka wielofunkcyjna 3 szt. 
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9. Lokalizacja i rodzaj pomieszczeń służbowych ochrony: 

Pomieszczenie służbowe (wartownia) dla ochrony znajduje się w budynku murowanym przy 
głównej bramie wjazdowej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie 
ul. Tysiąclecia 18. 

10. Dokumenty prowadzone przez służby ochrony : 

- książka służb, 

- książka stanu uzbrojenia, 

- książka wydania - przyjęcia broni i amunicji, 

- rejestr przepustek, 

- kontrolka wejść do przeglądu i remontu urządzeń telekomunikacyjnych, 

- kontrolka wywozu żużlu. 

11. Rodzaj Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej: 

W chwili obecnej ochrona osób i mienia realizowana jest w formie bezpośredniej ochrony 
fizycznej: 

- stałej wykonywanej całodobowo przez: 

• 2 pracowników na zmianie dziennej, 

• 2 pracowników na zmianie nocnej, 

- polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych, 

12. Zabezpieczenie budowlane : 

Ogrodzenie chronionego obiektu typu porządkowego, wykonane z siatki stalowej. Na parterze 
budynku administracyjnego, w pomieszczeniu kasowym wykonane są stałe kraty z pręta 0 16 
mocowanego pionowo na dole i na górze przymocowanego do kątownika 3,5 x 3,5 cm. Drzwi 
stalowe - do magazynów i pomieszczeń produkcyjnych, zamykane na kłódki posiadające atest. 

13. Zabezpieczenia mechaniczne : 

Szafa pancerna stalowo — betonowa — znajduje się w pomieszczeniu kasowym, w budynku 
administracyjnym, produkcji Spółdzielni Pracy „Metalowiec" z Czamogrodu. 

14. Rodzaj służby : 

- posterunek stały { PS ) - wartownia, ochrona całodobowa, 

- posterunek doraźny ( PD ) - wystawiany na bocznicy kolejowej ( wg potrzeb ) przez 
pracownika ochrony będącego w tym czasie w patrolu, 

- patrol ( P ) - wykonuje zadania ochrony po wyznaczonej trasie całodobowo. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu oraz zapoznać się 

z obowiązującym planem ochrony obiektu w obecności pracownika Zamawiającego. 

IV. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej lub częściowej. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
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V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia. 
Okres obowiązywania umowy od dnia 1.03.2019r. do dnia 28.02.2020r. 

VI. Zawartość oferty. 

Oferta powinna zawierać: 

1. Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie z Załącznikiem nr I do SIWZ. 

2. Oświadczenia Załączniki nr 2, 3 i nr 4. 

3. Kopie posiadanych uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności wraz 
z aktualną koncesją na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób 
i mienia uz>'skaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 
2016 poz.1432 t.j.). 

4. Wykonawca załączy oświadczenie, że posiada uprawnienia specjalistycznej uzbrojonej formacji 
ochronnej. 

5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej potwierdzający dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym 
zamówieniem oraz określający osoby upoważnione do dokonywania czynności prawnych, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Wykaz wykonywanych lub trwających (co najmniej 12 - m-cy) umów na ochronę obiektów 
podobnych do przedmiotu zamówienia z podaniem miejsca, wartości i terminu ich wykonywania 
o wartości usługi nie mniejszej niż 150 000 zł z VAT. 

7. Wykaz zatrudnionych kwalifikowanych pracowników ochrony wraz z kopią legitymacji 
kwalifikowanych pracowników ochrony. 

8. Referencje potwierdzające należyte wykonanie nie mniej niż 3 umów o których mowa w pkt. VI . 6. 

9. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz ZUS lub KRUS o niezaleganiu z podatkami oraz 
składkami ubezpieczeniowymi wystawione nie wcześniej niż 4 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert. 

10. Kserokopie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związany z przedmiotem zamówienia. 

11. Dowód wpłaty wadium lub oryginał gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. 

VII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną wzajemną korespondencję 
Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane 
za pomocą faksu oraz drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 
adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz wszelką inną korespondencję związaną 
z niniejszym postępowaniem Wykonawca kieruje do siedziby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Ciechanowie sp. z o. o. 

> pisemnie na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o. o. 
ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów, 

> faxem pod numer: 23 672 21 60, z pisemnym potwierdzeniem, 

V pocztą elektroniczną na adres: pec(Slpeccjechanow.pI z pisemnym potwierdzeniem. 
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VIII . Osoby uprawnione do kontaktów z Dostawcami. 
Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 

• Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej i Administracji Tadeusz Żmijewski tel. 661 452 
497. w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8™ do 14™ 

• W sprawach formalnych Grzegorz Dąbrowski tel. 661 434 244, w dniach od poniedziałku do 
piątku, w godzinach od 8™ do 14™. 

IX. Wymagania dotyczące wadium. 
1. Ustala się wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), które należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca wnosi wadium w jednej z następujących form: 
1) w pieniądzu na konto Zamawiającego Nr 70 1240 5282 1111 0000 4894 4430 

z adnotacją: „Wadium w sprawie nr 35/2018". Za dzień wniesienia wadium uznaję 
się dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego; 

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) z późniejszymi 
zmianami; 

3. Wadium w formach innych niż w pieniądzu (oryginały dokumentów) należy złożyć w kasie 
Zamawiającego, a do oferty dołączyć kserokopie tych dokumentów. 

4. Nie wniesienie wadium spowoduje odrzucenie oferty. 
5. Wadium zostanie zwrócone w sposób określony w paragrafie 38 „Regulaminu udzielania 

zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o," 

X. Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego. 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 

niezwłocznie wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do niego na 
mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. 

2. Zamawiający jednocześnie przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem 
terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację. 
Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ i będzie 
ona dla nich wiążąca. 

4. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do 
wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu 
składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono 
SIWZ. 
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X L Termin związania ofertą. 
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może 
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą 
0 oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 

4. Odmowa zgody, o której mowa w pkt, 3 powyżej powoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania. 

XII . opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Pojęcie „Oferta" zdefiniowano w pkt. VI . SIWZ. 
2. Wykonawca przedstawi jedną ofertę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, winna być napisana przy pomocy komputera, 
maszyny do pisania, bądź ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Wypełniony formularz oferty winien być opieczętowany pieczęcią firmową Wykonawcy i podpisany 
przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy. 

6. Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych 
dokumentów załączonych do oferty. 

7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę (-y) 
podpisującą (-e) ofertę. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez czytelne przekreślenie 
błędnego zapisu i wstawienie poprawnego. 

8. Wymagane informacje winny być przedstawione na formularzach zgodnych z wzorami 
stanowiącymi Załączniki do SIWZ oraz winny być opieczętowane pieczęcią firmową Wykonawcy 
1 podpisane przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-11) Wykonawcy. 

9. Załączone dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnionego (-nych) przedstawiciela (-li) 
Wykonawcy. 

10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść muszą być podpisane przez upoważnionego (-
nych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy i ponumerowane rosnąco kolejnymi liczbami całkowitymi 
począwszy od liczby I , przy czym strona tytułowa oferty winna być stroną pierwszą. 

11 . Wszystkie strony oferty muszą być trwale połączone. 

12. Oferta musi być umieszczona w dwóch trwale zamkniętych kopertach. Obie koperty winny być 
zaadresowane na Zamawiającego i opatrzone napisami „Oferta na ochronę mienia i przewóz 
wartości pieniężnych dla P E C Ciechanów sp. z o.o.", „Nie otwierać przed dniem 12.11.2018r. 
godz. 13'̂ ", natomiast wewnętrzna koperta dodatkowo winna być opatrzona nazwą i adresem 
Wykonawcy. 

13. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 
14. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej uprzednio oferty wyłącznie w formie nowej 

kompletnej oferty, złożonej jak w trybie składania ofert, z napisem „Zmiana nr oferty na 
ochronę mienia i przewóz wartości pieniężnych dla P E C Ciechanów sp. z o.o," oraz „Nic 
otwierać przed dniem !2.11.2018r. godz. 13'*". 

15. Wykonawca może wycofać złożoną uprzednio ofertę wyłącznie w formie pisma wycofującego 
ofertę, złożonego jak w trybie składania ofert, z napisem „Wycofanie ofert>' na ochronę mienia i 
przewóz wartości pieniężnych dla PEC Ciechanów Sp. z o.o." 

16. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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XIII . Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy złożyć do dnia 12.11.2018r. do godz. 13°* w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.ll.2018r. o godz. 13'* w siedzibie Zamawiającego. 

3. Oferty, które wpłyną lub zostaną złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 

XIV. Sposób obliczania ceny. 

1. Wykonawca określi cenę zgodnie z formularzem ofertowym - Załącznik n r l . 

2. Podana przez Wykonawcę cena zostanie ustalona na cały okres realizacji zamówienia i nie będzie 
podlegała zmianie. 

3. Podana cena powinna uwzględniać wszystkie dodatkowe elementy związane z prawidłową 
i terminową realizacją oraz ryzykiem realizacji przedmiotu zamówienia. 

XV. Ocena ofert. 
1, Przy ocenie Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny; 

> Cena - 100% 
2. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
3. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe 

w obliczeniu ceny, niezwłocznie powiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli 
oferty. 

4, O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się 
o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, którego oferta została wybrana Zamawiający powiadomi 
również o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający rezygnuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XVII. Pouczenie o środkach odwoławczych 

1. Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia wg 
Wewnętrznych zasad udzielenia zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane. 
Wykonawcy nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub skargi. 

2. Wykonawca może wnieść skargę do zamawiającego, jeżeli w wyniku naruszenia lub zaniechania 
postanowień w/w zasad naruszono jego interes prawny. Skargę wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający rozpatruje skargę w terminie 5 
dni. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza oddalenie skargi. 

XVIII . Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną 
zamieszczone w umowie. 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przewidzianego umową przygotuje stanowisko do nadzoru 
nad systemem kamer oraz dokona włączenia do całodobowego monitoringu wewnętrznego 
Zamawiającego. 

2. Zamawiający przekaże minimalne wymagania sprzętowe dla stanowiska monitoringu. 
3. Forma i termin zapłaty: przelew w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury za dany miesiąc. 
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4. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy podpisania umowy zgodnej 
z postanowieniami SIWZ. 

5. Cena za roboczogodzinę usługi ochrony mienia oraz stawka za każdy podjazd grupy konwojowej 
i grupy interwencyjnej podana przez Wykonawcę będzie obowiązywała przez cały okres realizacji 
usługi. 

6. Okres wypowiedzenia wynosi I miesiąc i kończy się z upływem ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego. 

7. Zamawiający zaproponuje projekt umowy oddzielnie dla usługi ochrony mienia i usługi przewozu 
wartości pieniężnych. 

8. Obowiązek posiadania przez cały okres obowiązywania umowy ważnej polisy 
ubezpieczeniowej prowadzonej działalności gospodarczej {odpowiedzialność cywilna), na 
sumę nie mniejszą niż 1 000 000 zl. 

XIX. Opis sposobu powiadamiania oferentów o wynikach postępowania. 

o wyborze oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców biorących udział 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Informację taką umieści również w miejscu publicznym 
w swojej siedzibie. 

XX. Postanowienia końcowe. 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu zgodnie z § 29 „Regulaminu 

udzielania zamówień sektorowych". 

2. Na podstawie § 11 "Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" Zamawiający zastrzega 
sobie prawo przeprowadzenia negocjacji. 

XXI . Spis załączników: 
Załącznik Nr I - Formularz ofertowy 
Załącznik Nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków do udziału w postępowaniu 
Załącznik Nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Załącznik Nr 4 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
2^łącznik Nr 5 - Wzór umowy na ochronę 
Załącznik Nr 6 - Wzór umowy na przewóz wartości pieniężnych 
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