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Nr sprawy ZZM.ZP/252-159/2017 z dnia 19.12.2017 r. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym 
o wartości poniżej równowartości 14 000 Euro 

 
ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ W POZNANIU ZAPPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY 
NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O RÓWNOWARTOŚCI PONIŻEJ 

30 000 euro 
 

1. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest  

„Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan  
przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2018 r.” 

 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji dozorcy Cmentarza 
Zasłużonych Wielkopolan przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu o powierzchni 20 236 m2, będącego 
w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzegomskiej 3. 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:  
a) pełnieniu dozoru nad majątkiem trwałym cmentarza oraz zamykania i otwierania bramy cmentarza 

w wyznaczonych godzinach, 
b)  dozór przed dewastacją, kradzieżą, włamaniem, pożarem itp. majątku trwałego cmentarza - 

istniejących i powstających urządzeń infrastruktury technicznej, budynków, budowli, itp. 
oraz zabezpieczenia majątku trwałego cmentarza, 

c) bezpośredniej obserwacji terenu, zapobieganiu aktom przemocy, rozboju, wandalizmu i dewastacji, 
wykroczeniom przeciwko porządkowi publicznemu na terenie cmentarza, a w przypadku zaistnienia 
takiego zdarzenia - interwencji, ujęcia sprawcy i przekazania go organom ścigania, a także 
powiadamianiu o wszelkich nieprawidłowościach zamawiającego, a w razie konieczności również 
Komisariat Policji, 

d) prowadzeniu książki ewidencji osób dyżurujących w dozorowanym obiekcie, wpisywaniu informacji 
o objęciu i zdaniu dyżuru oraz wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia dyżuru, jak też 
o stwierdzonych zagrożeniach i ryzyku,  

e) prowadzeniu książki ewidencji pojazdów wjeżdżających na teren cmentarza, z podaniem godzin 
wjazdu i wyjazdu, marki samochodu, nr rejestracyjnego oraz właściciela, 

f) prowadzeniu księgi cmentarnej, 
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g) weryfikowaniu wszelkich pojazdów wjeżdżających na teren cmentarza, nie dopuszczenie do wjazdu 
pojazdów nieuprawnionych (nie posiadających zezwolenia ZZM) oraz o masie przekraczającej 3,5 t, 
nie dopuszczenie do poruszania się pojazdami po alejkach innych niż alejka główna prowadząca od 
wejścia cmentarza na wprost oraz nie dopuszczenie do parkowania pojazdów na kostce 
prowadzącej od bramy, 

h) niezwłocznym informowaniu upoważnionych pracowników Zamawiającego o wszelkich zaistniałych 
zdarzeniach na terenie ochranianego obiektu, i nie wpuszczaniu na teren cmentarza osób 
znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,  

i) interwencji wobec osób zakłócających spokój i porządek na terenie ochranianym,  
j) podejmowaniu właściwych działań związanych z pozostawieniem na terenie ochranianym lub 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie podejrzanych toreb, paczek itp.,  
k) skutecznym reagowaniu w przypadku innych zagrożeń,  
l) niezwłocznym wezwaniu grup interwencyjnych w nagłych przypadkach,  
m) współpracy z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku publicznego na terenie 

cmentarza, a także z innymi służbami w przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń 
dla bezpieczeństwa osób i mienia, 

n) udostępnianiu odwiedzjącym cmentarz oraz utrzymaniu w stałej czystości toalety znajdującej się 
w stróżówce, 

o) Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do stałego utrzymania czystości stróżówki oraz jej 
bezpośredniego otoczenia, w tym podestu pod dachem, 

p) Opiece nad bytującymi na Cmentarzu kotami, dokarmianie ich karmą, dostarczoną przez 
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami,  utrzymania w czystości miejsca dokarmiania (w tym misek). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi z należytą starannością i zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Czynności wynikające z realizacji zamówienia wykonywane będą przez pracowników dozorujących 
we wszystkie dni miesiąca w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w godzinach od 10:00 do 
18:00, dodatkowo w okresie od 30.10.2018 r. do 02.11.2018 r. w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 
18:00 do 20:00, oraz dodatkowo w dniu 27.12.2018 r. od 8:00 do 10:00, natomiast w dniu 
24.12.2018 r. od godz. 10:00 do 14:00. Zamawiający wymaga stałej obecności w wyznaczonych 
godzinach na terenie cmentarza minimum jednego pracownika dozorującego. Zmawiający wymaga, 
aby drzwi do stróżówki były otwarte, gdy przebywa w niej pracownik dozorujący. Zabrania się 
wprowadzania psów na teren cmentarza. Zobowiązuje się Wykonawcę do niezwłocznego 
przekazania kluczy do bramy cmentarza firmie obejmującej dozór od 1.01.2019 r., tak aby 1.01.2019 
r. i godz. 10:00 umożliwić nowemu wykonawcy prowadzenie czynności dozoru. 

4. Wykonawca zapewni pracownikom dozoru jednolite umundurowanie z logo Wykonawcy, imienny 
identyfikator oraz telefon komórkowy, nr telefonu należy podać Zamawiającemu. 

5. Pracowników dozoru powinna cechować wysoka kultura osobista, poprawność w kontaktach 
międzyludzkich oraz dbałość o dobre imię Zamawiającego. 
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6. Pracownicy dozoru zobowiązani są znać lokalizację wyłączników /zaworów podłączonych mediów, 
aby w sytuacjach awaryjnych /pożar, zalania/ móc przeciwdziałać powstawaniu strat. 

7. Pracownicy dozoru zobowiązani są dokonywać obchodów dziennych terenu cmentarza, co godzinę w 
godzinach otwarcia cmentarza, oraz przed zamknięciem obiektu w celu wyeliminowania powstania 
zagrożenia zamknięcia odwiedzających na terenie cmentarza oraz umieszczenia w widocznym 
miejscu nr telefonu do osoby dozorującej obiekt. 

8. Zamawiający nie dopuszcza, aby na terenie obiektu a w szczególności w stróżówce, w godzinach gdy 
cmentarz powinien być zamknięty, przebywali pracownicy dozorujący. 

9. Wykonawca zobowiązany jest posiadać telefon komórkowy, którego nr zostanie przekazany 
Zamawiającemu i dodatkowo będzie umieszczony na furtce wyjściowej z cmentarza.  

10. Wykonawca odpowiada prawnie i materialnie za swoje działania w tym za zaniechania, na zasadach 
określonych w przepisach prawa. 

11. Podstawą rozliczenia będzie miesięczny rejestr wykonanych prac i kontrolka wykonania prac. 
 
2. Termin realizacji zamówienia: 

Całość zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 
3. Termin składania ofert: 

Ofertę należy składać do dnia 27 grudnia 2016 r. 
4. Kryteria oceny ofert: 

Cena – 100% (najniższa cena) 
5. Warunki udziału w postępowaniu: 

W postępowaniu mogą brać udział Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie 
dozoru, tj.: w okresie ostatnich dwóch lat wykonali, co najmniej dwie usługi, z których każda 
obejmuje prace polegające dozorze mienia, na terenie o powierzchni co najmniej 20 236 m2. 

 
6. Sposób przesłania oferty. Oferty Wykonawcy przekazują: 

a) pisemnie na adres Zamawiającego tj.: Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań 60-194, ul. Strzegomska 3 
w sekretariacie, lub  

b) faxem na nr 061 860 85 12, lub 
c) drogą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@zzmpoznan.pl 

 
7. Osoba uprawniona do kontaktu: Julia Syska-Wieczorek tel. 61 8608 519. 
 
Załączniki: 
nr 1 Kosztorys ofertowy 
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„Pełnienie funkcji dozorcy Cmentarza Zasłużonych Wielkopolan  
przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu w 2018 r.” 

Kosztorys ofertowy 

L.p. Wyszczególnienie jm obmiar 
Cena 

jednostkowa 
 Netto [zł] 

Wartość 
netto [zł] 

1. 

Pełnienie funkcji dozorcy 
Cmentarza Zasłużonych 
Wielkopolan  
przy ul. Księcia Józefa w Poznaniu 
w 2018 r. 

miesiąc 12   

 Razem netto  

 VAT   

 Razem brutto  

 
 
 


