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Nr sprawy: 12/TG/2020 

Nazwa zamówienia: Świadczenie usług ochrony na mienia na rzecz  

Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

1. ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku, 

ul. Bitwy Warszawskiej 1, 76-200 Słupsk.  

 

Adres do korespondencji: Kobylnica, ul. Transportowa 36, 76-251 Kobylnica. 

tel.: 059 8415477, faks: 059 8415403, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl    
 

 

2. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług: 

1) całodobowej ochrony mienia na rzecz Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Słupsku na bazie transportowej Spółki znajdującej się przy 

ul. Transportowej 36, 76-251 Kobylnica; 

2) samochodowej obsługi inkasa utargów z kasy Zamawiającego, znajdującej się na 

terenie powyższej bazy transportowej. 

 

W celu wykonania usług całodobowej ochrony mienia Zamawiającego, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia jednego pracownika ochrony przez 7 dni w tygodniu 24 

godziny na dobę. 

 

W ramach usług ochrony mienia pracownik ochrony zobowiązany będzie m.in. do: 

1) strzeżenia terenu bazy transportowej oraz zewnętrznej stacji paliw Zamawiającego 

przy użyciu istniejących urządzeń antynapadowych; 

2) prowadzenia książki pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu bazy 

Zamawiającego; 

3) obsługi szlabanu; 
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4) monitorowania terenu bazy, zewnętrznej stacji paliw oraz parkingu dla pojazdów 

osobowych pracowników Zamawiającego, przy użyciu obrazu z kamer monitoringu 

Zamawiającego; 

5) wystawiania przepustek osobom niezatrudnionym u Zamawiającego wchodzącym na 

teren bazy transportowej, za wyjątkiem osób uprawnionych przez podmioty, których 

pojazdy parkują na terenie bazy Zamawiającego; 

6) bieżącego informowania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach. 

 

Szczegółowy zakres obowiązków pracownika ochrony wykonującego usługi zostanie 

uzgodniony przez strony w instrukcji ochrony w terminie 7 dni od podpisania umowy. 

 

Jeżeli Wykonawca wskazał, że może udzielić Zamawiającemu ulgi z tytułu wpłat 

na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), o której mowa w 

art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnie 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, to zobowiązany jest do utrzymywania przez cały 

okres trwania umowy zatrudnienia uprawniającego do ulgi na poziomie nie mniejszym 

niż 10 % od wartości wskazanej przez Wykonawcę w ofercie.  

 
 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - postępowanie prowadzone jest w trybie przepisów 

art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego oraz Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych 

w Miejskim Zakładzie Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku z wyłączeniem 

stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. 2019.1843 j.t  ze zm.) 

 
 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

oferty mogą składać wykonawcy, którzy: 

1) posiadają koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia; 

2) dysponują pracownikami ochrony spełniającymi wymagania określone w ustawie 

o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz. U z 2020 r. poz. 838 t.j. ze zm.); 

3) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną, co 

najmniej 1.000.000 zł (słownie; jeden milion złotych); 

4) nie znajdują się w likwidacji ani w upadłości; 

5) nie naruszają obowiązków dotyczących płatności, podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 



 

 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty 

tych należności. 

 
 

 

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca przedstawi: 

1) koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia; 

2) oświadczenie, że w celu wykonywania usług dysponuje pracownikami ochrony, 

spełniającymi wymagania określone w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (Dz. U z 2020 r. poz. 838 t.j. ze zm.); 

3) polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000 zł 

(słownie: jeden milion złotych); 

4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu; 

5) aktualne zaświadczenie terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu; 

 

Zamawiający sam zweryfikuje przesłankę dotyczącą znajdywania się albo nie znajdywania 

się wykonawcy w stanie likwidacji lub upadłości w oparciu o informacje z powszechnie 

dostępnych rejestrów.  

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji Wykonawcy. Zamawiający 

może żądać przedłożenia przez Wykonawcę innych niż wymienione oświadczeń 

i dokumentów, w szczególności Zamawiający może żądać od Wykonawcy: dokumentów 

potwierdzających dysponowanie pracownikami ochrony posiadającymi aktualne uprawnienia 

niezbędne do wykonywania obowiązków przez pracowników ochrony, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w ustawie o ochronie osób i mienia. 
 

 

6. KRYTERIA OCENY OFERT  

Złożone oferty będą oceniane na podstawie kryterium ceny za świadczone usługi. 

W przypadku, gdy Wykonawca może udzielić Zamawiającemu ulgi z tytułu wpłat na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), o której mowa w art. 



 

 

22 ustawy z dnia 27 sierpnie 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych w formularzu ofertowym wpisuje wysokość szacowanego odpisu na 

PFRON, do jakiego uprawniony byłby Zamawiający w przypadku, gdyby wybrał ofertę 

Wykonawcy, na dzień składania oferty.  

Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najniższą cenę obliczoną, jako 

sumę cen za usługi objęte niniejszym postępowaniem pomniejszoną o wysokość odpisu na 

PFRON. 

 

 

7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT  

1) Oferta powinna zawierać: 

a) formularz ofertowy wypełniony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

niniejszego ogłoszenia; 

b) pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do występowania w imieniu Wykonawcy 

nie może być zweryfikowane o dane dostępne w ogólnodostępnych i bezpłatnych 

rejestrach; 

c) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków z art. 13 ust. 1 lub 2 ust. 2 RODO. 

d) wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 4 ogłoszenia; 

2) powinna być sporządzona pisemnie w języku polskim i podpisana przez osobę/osoby 

uprawnione do reprezentacji wykonawcy. 

 
 

 

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT – oferty należy składać pocztą elektroniczną na 

adres mzk@mzk.slupsk.pl do dnia 18 grudnia 2020 r. Przy czym znaczenie ma czas, kiedy 

oferta dotrze na elektroniczną skrzynkę pocztową do Zamawiającego, nie zaś moment 

wysłania oferty przez Wykonawcę z programu do obsługi poczty elektronicznej. 

 

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  - wykonawca jest związany złożoną ofertą przed 30 dni 

licząc od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.  
 

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO 

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 - Dziennik 

Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO), Zamawiający informuje osoby fizyczne, których dane 

zamieszczone zostaną w dokumentacji postępowania złożonej Miejskiemu Zakładowi 

Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przez wykonawców, że:  

1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (76-200), ul. Bitwy 

Warszawskiej 1, KRS: 0000002203, NIP: 8390410217, REGON: 771486860, tel.: (59) 84 89 

300 faks: (59) 841 71 49, e-mail: mzk@mzk.slupsk.pl jest Administratorem Danych osób 

fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, posiadanych 

wskutek ogłoszenia zamówienia publicznego i realizowania procedur wyłonienia 

wykonawcy w zakresie i trybie określonym przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych. 
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2) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku przetwarza dane osobowe, 

o których mowa w pkt. 1, w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach 

prawnych:  

 w celu udokumentowania działań i wymogów proceduralnych związanych 

z przeprowadzeniem ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia i zawarcia 

umowy na wykonanie usług, objętych przedmiotem umowy z wykonawcą który złożył 

najkorzystniejszą ofertę;  

 w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych uczestników postępowania, 

jak również kontaktowania się z nimi w sprawach wniosków, skarg, postulatów 

w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych polegającego na zabezpieczeniu informacji na wypadek 

prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami 

będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3) Osobom, których dane Zamawiający przetwarza przysługują prawa: 

 dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 sprostowania (poprawiania) danych (skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą - 

uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w 

art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą - podstawa prawna art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych); 

 wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie 

(jeśli zgoda była podstawą przetwarzania danych); 

 usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO); 

 do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w 

art. 18 RODO). Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie 

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu - podstawa prawna art. 8a ust. 4 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; 

 do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO); 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami 

określonymi w art. 21 RODO). 

4) Osobie, której dane Zamawiający przetwarza, przysługuje prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba 

której dane dotyczą uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Miejski Zakład 

Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku narusza przepisy RODO. 

5) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, w tym 

profilowaniu. 



 

 

6) Administrator Danych przechowywał będzie Państwa dane osobowe:  

 przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania z zakresy 

zamówień publicznych, wskazany w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych lub do czasu przedawnienia roszczeń;  

 w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu 

Administratora Danych przez okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, 

której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca 

okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed 

roszczeniami;  

7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz 

podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa oraz podwykonawcom związanym z naszą Spółką umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy 

zapewniające Spółce obsługę informatyczną.  

8) Administrator Danych, deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

9) Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować 

można się:  

 telefonicznie: 609 819 575, 

 drogą elektroniczną: kjanczuk@mzk.slupsk.pl, 

 osobiście w siedzibie Spółki po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania drogą 

telefoniczną. 

 

11. UWAGI - zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego postępowania 

w całości, zmiany lub odwołania jego warunków w każdej chwili bez podania przyczyn, 

jak również jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert, a także prawo 

prowadzenia dodatkowych negocjacji ze wszystkimi lub wybranymi oferentami. 

 

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

1) Formularz ofertowy, 

2) Projekt Umowy, 

3) Oświadczenie z art. 13 ust 1 lub 2 RODO. 

      

 


