
Numer sprawy: BZP.26.2.30.2022        

 
Warszawa, 15/12/2022r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
I. Zamawiający: 

Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - CZRB w Powsinie                       

ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa 

tel. 22 754 26 10 

e-mail: sekretariat@ob.pan.pl 

Pon. - Pt. godz. 7:30 -  15:30 

Strona internetowa: www.ogrod-powsin.pl 

Rodzaj adresu Platformy Elektronicznego Fakturowania:  

GLN / Numer adresu PEF: 5907628994405 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Świadczenie usług ochrony, monitorowania sygnałów systemów alarmowych w budynkach 
zamawiającego oraz patrolowania terenu Ogrodu Botanicznego w Powsinie w roku 2023. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 
3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykazanie równoważności oferowanego przedmiotu 

zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli użyto do opisania przedmiotu zamówienia oznaczeń lub 
parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt lub wskazano znaki towarowe, 
patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów równoważnych, przez które 
należy rozumieć produkty o parametrach nie gorszych od przedstawionych w opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca, który złoży ofertę na produkty równoważne musi do oferty załączyć dokładny 
opis oferowanych produktów, z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. W 
przypadku złożenia oferty równoważnej (dotyczy również sprzętu wyższej klasy), składający ofertę ma 
obowiązek wykazania zgodności produktów poprzez porównanie parametrów oferowanych produktów z 
parametrami przedmiotu zamówienia. 

 

III. Termin realizacji zamówienia: 

1. Umowa obowiązuje na czas oznaczony tj. od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023. Wynagrodzenie płatne 
będzie w okresach miesięcznych. 

2. Montaż urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu (pkt. 10) należy 
zakończyć do dnia 28 lutego 2023. 

 

IV. Warunki udziału w procedurze dla Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, 
dotyczące doświadczenia, zdolności technicznej lub zawodowej. 
1) Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał własną stację monitorowania alarmów i patrole 

interwencyjne w obrębie 10 km 
2) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 
ogłoszenia o zamówieniu.  

 

V. Informacje o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami: 

1. Wszelkie zapytania prosimy przesyłać na adres e-mail: sekretariat@ob.pan.pl  

2. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Piotr Zakrzewski - z-ca dyrektora ds. 

administracyjno-technicznych  - nr tel. 22 648 38 56 wew. 265 



3. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przedmiotem zamówienie w dni robocze w godz. 8.00 - 

15.00 

 

VI. Sposób przygotowania i złożenia oferty: 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz ofertowy stanowiący 
załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. Dopuszcza się złożenie oferty na własnym formularzu ofertowym 
pod warunkiem zamieszczenia w nim wszystkich informacji wymaganych przez Zamawiającego. 

  
VII. Kryteria oceny ofert: 

1. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium oceny ofert: 
 
 

 
Kryterium 

Znaczenie 
procentowe 
kryterium 

Maksymalna ilość 
punktów jakie może 

otrzymać oferta 
za kryterium 

Sposób oceny 

Cena (C) 100 % 100 punktów Wg wzoru w pkt 1 

 
2. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert zgodnie z następującymi zasadami: 

1) Kryterium „Cena”: 

a) Kryterium „Cena” zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny 

brutto całości przedmiotu zamówienia. 

b) Cena brutto powinna obejmować wszelkie koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT) 

c) Oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia otrzyma maksymalną ilość punktów 

przewidzianą w przedmiotowym kryterium, tj. 100 punktów, przy założeniu, że 1% = 1 pkt. 

d) Pozostałe oferty uzyskają wartość punktową wyliczoną wg poniższego wzoru: 

                                              

                                   najniższa cena realizacji zamówienia  

C =       ------------------------------------------------------------------  x 100 pkt. 

                cena realizacji zamówienia oferty ocenianej 

VIII. Termin składania ofert: 

Oferty prosimy składać drogą mailową na adres: sekretariat@ob.pan.pl do dnia 23/12/2022 r. do godz. 1200  

IX. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert).  

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawcy do przesłania dokumentów i wyjaśnienia 

treści złożonej oferty oraz załączonych dokumentów. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę i wykluczy wykonawcę, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu określonych w rozdziale IV ogłoszenia, jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o 

złożenie podmiotowych dokumentów.  

4. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) 

X. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku 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), informuje się, że:  

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 

Warszawa; jednostka pomocnicza: Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie, ul. Prawdziwka 2, 02-973 Warszawa, tel. 22 754 26 10, e-mail: 

sekretariat@ob.pan.pl. Dane osobowe Wykonawcy zostały przekazane dobrowolnie w celach związanych 

z zawarciem i wykonaniem umowy i zostaną udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie przepisów prawa. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. 

2. Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej: arkadiusz.nowak@ob.pan.pl.  

3. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane, gdyż jest to konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy 

o i odbywa się na podstawie tej umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO 

4. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

5. Dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane i przechowywane do momentu ustania obowiązku 

prawnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. Wykonawca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile 

jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu. 

7. Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania.  

 

 

Załączniki do ogłoszenia:  

1. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

2. Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy 

3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu 
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1) trzykrotne dokonanie patrolowania terenu samochodem w godzinach wieczorno-nocnych wraz z odbiciem 
czterech punktów kontrolnych umieszczonych zgodnie z zaleceniami zamawiającego , 

2) stacjonowanie w miarę możliwości patrolu interwencyjnego na terenie Ogrodu Botanicznego ze szczególnym 
uwzględnieniem godzin wieczorno-nocnych i wyjazd z tego terenu na załączone alarmy oraz objazdy, 

3) podejmowanie interwencji w przypadku zauważenia działań chuligańskich, przestępczych oraz powiadomienie 
właściwych służb oraz wybranych przez Zamawiającego przedstawicieli, 

4) zamykanie wskazanych przez zamawiającego bram, furtek oraz budynków znajdujących się na terenie Ogrodu 
Botanicznego o zmroku i otwieranie ich rano o godzinach ustalonych przez zamawiającego, 

5) podejmowanie interwencji przez patrol interwencyjny po powiadomieniu telefonicznym przez osoby 
upoważnione, 

6) monitorowanie systemów alarmowych zamontowanych w 6 budynkach zamawiającego wraz ze sprawdzeniem 
przez patrol interwencyjny, 

7) Stała obecność patrolu interwencyjnego na terenie Ogrodu Botanicznego przez co najmniej 6 godzin w ciągu 
doby w porach wskazanych przez zamawiającego, 

8) W przypadku nieudanej próby wejścia do budynku znajdującego się na terenie Ogrodu Botanicznego za pomocą 
karty dostępu po otrzymaniu sygnału przyjazd patrolu oraz weryfikacja zdarzenia, 

9) Każdorazowe sprawdzenie stanu zabezpieczeń w budynkach przy ich zamykaniu,  
10) Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na własny koszt następujących urządzeń o minimalnych 

parametrach: 
1) System CCTV: 

a) dla budynku sklepu ogrodniczego oraz budynku Gronówek: 

• Rejestrator Hikvision DS-7604NI-K1/4P - 1 szt.                  

• Dysk 2TB WD - 1 szt.                    

• Kamera  Hikvision IP 4MP DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12MM) - 8 szt.                   

• Puszka do kamer DS-1260ZJ  - 8 szt.   

• Kamera  Hikvision IP 4MP DS-2CD1143G0-I 2,8 MM - 2 szt. 

• Puszka do kamer DS-1280ZJ-DM18 - 2 szt.     
2) Wykonanie system kontroli dostępu na terenie Ogrodu Botanicznego: 

a) Przy drzwiach przy budynku portierni oraz jej integracji z istniejącym systemem kontroli dostępu 

• Zestaw kontroli dostępu na jedno przejście MC16-PAC-2-KIT - 1 szt.                 

• Akumulator 7Ah - 1 szt.                      

• Zewnętrzny czytnik MCT12M-BK - 2 szt.                   

• Zasilacz impulsowy 12V2A - 2 szt.                     

• Zwora elektromagnetyczna YALE 270 KG+ uchwyt LZ - 1 szt.                    

• Przycisk awaryjny resetowalny FP2/GR/POL - 1 szt. 
b) przy drzwiach sklepu ogrodniczego oraz jej integracji z istniejącym systemem kontroli dostępu 

• Zestaw kontroli dostępu na jedno przejście MC16-PAC-2-KIT - 1 szt. 

• Akumulator 7Ah - 1 szt. 

• Zewnętrzny czytnik MCT12M-BK - 4 szt. 

• Zasilacz impulsowy 12V2A - 4 szt. 

• Zwora elektromagnetyczna YALE 270 KG+ uchwyt LZ - 2 szt. 

• Przycisk awaryjny resetowalny FP2/GR/POL - 2 szt. 
 
 
 

 
 

 
 
 


