
Ogłoszenie nr 365986 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.

Chełm: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia, monitorowania sygnału alarmowego systemu

antynapadowego i ppoż. dla Sądu Rejonowego w Chełmie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):

http://www.chelm.sr.gov.pl
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi

do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Chełmie, krajowy numer identyfikacyjny 32298500000,

ul. Al. I Armii Wojska Polskiego  16, 22100   Chełm, woj. lubelskie, państwo Polska, tel.

825 654 417, e-mail srokicka@chelm.sr.gov.pl, faks 825 654 417.

Adres strony internetowej (URL): www.chelm.sr.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Sąd

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

tak

www.chelm.sr.gov.pl
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

tak

www.chelm.sr.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać

pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposób:

tak

Inny sposób:

pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 11 Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia

Adres:

Sąd Rejonowy w Chełmie, Al. AWP 16, 22-100 Chełm

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Świadczenie usług ochrony osób i

mienia, monitorowania sygnału alarmowego systemu antynapadowego i ppoż. dla Sądu

Rejonowego w Chełmie”

Numer referencyjny: ZP-PN-2/16

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: Przedmiotem zamówienia zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych jest

usługa,tj.całodobowa ochrona obiektów,(obiekty nie są w ewidencji obiektów podlegających

obowiązkowej ochronie),osób i mienia Sądu Rejonowego w Chełmie położonych w Chełmie

przy Pl.Kościuszki 3 i Al.I AWP 16 realizowana w formie bezpośredniej i stałej ochrony

fizycznej:w dni pracy Sądu w każdym budynku w Chełmie Pl.Kościuszki 3 i Al.I AWP 16 w

godz.:- jeden wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej od godz. 7.00 do 7.00 (24h) we

wszystkie dni tygodnia,- drugi wykwalifikowany pracownik ochrony fizycznej od godz. 8.00 do

15.00 od poniedziałku do piątku oraz stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i

przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na

wyposażeniu budynków Sądu Rejonowego w Chełmie przy ul. Pl. Kościuszki 3, 22-100 Chełm i

Al. I AWP 16, 22-100 Chełm. Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 1

do SIWZ. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia godzin rozpoczęcia i

zakończenia służby pracowników ochrony, niepowodujących zmiany czasu pracy (pełnienia

służby), po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy na piśmie.Uwaga: Jeżeli czynności

wykonywane w ramach realizacji zamówienia będą miały charakter czynności, o których mowa

w art.22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2014r. poz.1502 ze zm.)
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wówczas Zamawiający wymaga aby czynności te wykonywane były przez osoby zatrudnione

przez Wykonawcę (Podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.Za czynności, o których

mowa w art.22 §1 k.p. Zamawiający uważa w szczególności czynności osób pracowników

ochrony fizycznej. W konsekwencji Zamawiający wymaga, aby ww. osoby były zatrudnione

na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji zamówienia. W celu kontroli

realizacji powyższego obowiązku Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedłożenia

przed rozpoczęciem wykonywania tych czynności, wykazu osób wraz z kserokopiami

zawartych z nimi umów o pracę. W zakresie wrażliwych danych osobowych kopie

dołączonych umów o pracę powinny zapewniać bezpieczeństwo i ochronę danych.

Wykonawca odpowiada również za realizację powyższego obowiązku przez

Podwykonawców. Zamawiający ma prawo kontroli spełniania przez Wykonawcę

powyższych wymagań, oraz stosowania sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań,

określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy

Zamawiający w celu weryfikacji powyższych danych, zobowiązany będzie posiadać

stosowne pełnomocnictwa do przedłożenia przed ZUS/KRUS, Wykonawca na pierwsze

wezwanie bezzwłocznie dostarczy je Zamawiającemu. W przypadku zmiany składu

osobowego osób pozostających w stosunku pracy i realizujących czynności objęte

zamówieniem Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, każdorazowo do aktualizacji

wykazu wraz z załącznikami, nie później jednak niż przed przystąpieniem danej osoby /tych

osób do pracy.2.Zasady ochrony:2.1 Wykonawca skieruje do wykonywania obowiązków

objętych umową wykwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających

przewidziane przez prawo udokumentowane kwalifikacje w tym zakresie, zgodnie z

wymogami ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432

j.t.), przeszkolonych z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922

j.t.) oraz posiadających, co najmniej 6 miesięczny staż na stanowisku pracownika

ochrony.2.2 Wykonawca zapewni w realizacji zamówienia taką ilość osób oraz grafiki służb

gwarantujące pełną sprawność psychofizyczną osób zatrudnionych przy wykonaniu

zamówienia, w tym celu stosować będzie normy czasu pracy takie jak wynikające z

przepisów zawartych w Kodeksie pracy. 2.3 Wszyscy pracownicy ochrony uczestniczący

bezpośrednio w realizacji zamówienia muszą być przeszkoleni z zakresu obsługi systemów

CCTV, SSWiN, KD i SAP (załącznik nr 8 do siwz: opis zastosowanych systemów i urządzeń)

przez podmiot posiadający pisemne upoważnienie (autoryzację) dystrybutora (producenta)

danego urządzenia (systemu) oraz uprawnionego do przeprowadzania szkoleń w zakresie
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obsługi urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące zgodnie z ustawą Prawo

Atomowe i aktami związanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia

kontroli praktycznej znajomości obsługi systemów i zabezpieczeń zastosowanych w Sądzie

Rejonowym w Chełmie (załącznik nr 9 do siwz: opis zastosowanych systemów i urządzeń).

W przypadku negatywnej oceny znajomości systemów Zamawiający ma prawo nie

dopuścić pracownika Wykonawcy do wykonywania usługi. Szkolenie ma się odbyć na

koszt Wykonawcy. W przypadku zastąpienia pracownika przeszkolonego nowym - nie

przeszkolonym, przeszkolenie musi nastąpić przed terminem rozpoczęcia świadczenia

usługi przez nowego pracownika.2.4 Wyposażenie pracownika ochrony.Każdy z

pracowników, pełniących ochronę fizyczną, poza umundurowaniem, identyfikatorem oraz

sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, stałą łączność radiową,

nadto na wyposażeniu ochrony powinno znajdować się:dwa alkomaty z drukarką

(zamawiający dopuszcza alkomaty bez drukarki w przypadku zapewnienia

oprogramowania do wydruku w budynkach zamawiającego – oprogramowanie

kompatybilne z WINDOWS 7, połączenie za pomocą interfejsu USB) np. typu AlcoSensor

IV CM lub równoważny.Alkomaty posiadające Świadectwo Wzorcowania wydane przez

Laboratorium Pomiarowe Analizatorów Wydechu posiadające Certyfikat Akredytacji

wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.Każdy alkomat – urządzenie przed każdym

wzorcowaniem odbywającym się raz na pół roku, powinien podlegać dokładnemu

sprawdzeniu stanu technicznego regulacji oraz kalibracji zapewniające m.in. poprawne

działanie alkomatu np. AlcoSensora lub równoważnego przez kolejne miesiące,

prawidłowy przebieg Wzorcowania itp.Do każdego alkomatu Wykonawca zapewni nowe

ustniki,dwie latarki,dwa telefony komórkowe (służbowe,po jednym w każdej

lokalizacji.2.4.1 Wykonawca powinien mieć działający system nadzoru i koordynacji oraz

posiadać wyposażenie zgodne z prawem niezbędne do pełnienia nadzoru oraz winien

posiadać wyposażenie w środki łączności do udzielenia w razie potrzeby wsparcia

pracownikom chronionego obiektu,2.4.2Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w

ciemne umundurowanie umożliwiające ich identyfikację, identyfikację podmiotu

zatrudniającego oraz w odzież składającą się:kurtki mundurowej krótkiej - w kolorze

ciemnym,kurtki zimowej 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub

czarnym,spodni o kroju prostym lub spódnicy o kroju prostym - w kolorze

ciemnym,koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim

lub białym,pasa głównego skórzanego, paska skórzanego,2 koszulek typu polo z krótkim

rękawem z logo firmy,swetra typu golf lub półgolf - w kolorze czarnym lub
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granatowym,polar – w kolorze czarnym lub granatowym,koszulka z krótkimi rękawami

z logo firmy,Ubiory pracowników ochrony zatrudnionych przez wykonawcę powinny

posiadać oznaczenia różniące je w sposób widoczny od mundurów pozostających pod

szczególną ochroną lub których wzory zostały wprowadzone na podstawie odrębnych

przepisów. Identyfikatory i odznaki pracowników ochrony zatrudnionych przez

Wykonawcę powinny w sposób widoczny różnić się od identyfikatorów i odznak

funkcjonariuszy i pracowników służb publicznych.2.4.3Wykonawca zapewni osobom

pełniącym ochronę w siedzibach Zamawiającego, przyciski lub piloty antynapadowe –

po jednym w każdym budynku Zamawiającego w celu możliwości wezwania grupy

interwencyjnej lub poinformowania stacji monitoringu, a także system radiolinii z

pilotem antynapadowym);(Piloty z zasięgiem umożliwiającym użycie na terenie całego

obiektu oraz posesji sądu wokół budynku).2.4.4 Pracownicy ochrony będą dbać o

nienaganne utrzymanie umundurowania i bezwzględne noszenie identyfikatora

osobistego oraz kulturę, takt i szacunek dla pracowników i interesantów

sądu;2.4.5Wprowadzenie Wykonawcy usługi na teren budynków nastąpi w

porozumieniu z Zamawiającym nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia

usługi.3Osoby pełniące ochronę w budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy Pl.

Kościuszki 3 i Al. I AWP 16 w czasie obsługi urządzeń RTG do kontroli bagażu będą

narażone na promieniowanie jonizujące (rentgenowskie).4Wymaga się, aby Wykonawca

wykonywał przedmiot zamówienia za pomocą osób posiadających ważne badania

lekarskie dopuszczające do pracy w środowisku narażonym na promieniowanie

jonizujące oraz potwierdzeń odbytych przez te osoby szkoleń bhp w zakresie ochrony

radiologicznej przed promieniowaniem jonizującym (rentgenowskim) a także szkolenia z

zakresu ochrony radiologicznej, których tryb i zakres reguluje ustawa z dnia 29

listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 j.t. ze zm.) oraz

dokumenty z nią związane.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV:79711000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o

wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:
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(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej

lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny

system zakupów:

Okres w miesiącach: 6

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się posiadaniem

ważnej koncesji na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i

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

(t.j. Dz.U. z 2016., poz.1432);

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli Wykonawca

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

należycie wykonał/ wykonuje co najmniej dwie główne usługi rozumiane jako

dwie umowy/ dwa zamówienia o wartości brutto co najmniej 200 000,00 zł

(słownie: dwieście tysięcy zł 00/100) w odniesieniu do jednej umowy/ jednego
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zamówienia polegającej na świadczeniu usług ochrony osób i mienia.

Zamawiający uwzględni każdą należycie wykonaną/ wykonywaną usługę

zakończoną przed dniem otwarcia ofert, a także trwającą nadal, pod

warunkiem, że usługa ochrony osób i mienia została zrealizowana do dnia

otwarcia ofert na wartość brutto co najmniej 200 000,00zł.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.

24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków

udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
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1.Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na

podstawie art.24 ust.5 pkt.1 ustawy.2.Dokumentów dotyczących podmiotu

trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia

oraz spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na zasobach

podmiotu trzeciego.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU:

1.Ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i

mienia w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia

1997r. (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1432);2.Wykazu usług wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w

okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których, dostawy

lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy

te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzonego

zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ;Dowodami potwierdzającymi czy usługi

zostały wykonane należycie są:a)Referencje bądź inne dokumenty

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiącem przed upływem terminu

składania ofert.b)Oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca składa

oświadczenie zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania
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poświadczenia.3.Dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spełnienia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby,

warunków udziału w postępowaniu – jeżeli Wykonawca polega na

zasobach podmiotu trzeciego.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Oferta musi zawierać:a)wypełniony formularz ofertowy [w załączeniu

wzór formularza do ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 2 do

SIWZ],b)wypełniony formularz cenowy [ w załączeniu wzór formularza do

ewentualnego wykorzystania – załącznik nr 3 do SIWZ],c)dokumenty i

oświadczenia określone w § 7 ust. 1 SIWZ,d)w przypadku Wykonawców

działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo, o którym mowa w

ust.5 lit.c),e)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie – dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców

wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia

publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego (uwaga: w przypadku spółki cywilnej,

wspólników tej spółki uznaje się za Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania

file:///Y:/Mariusz/365986_2016.html

11 z 17 2016-12-13 15:12



zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych

lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym

złożeniem oferty zasadniczej:

nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni

do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,

partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego

systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów

dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych

informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy

ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości,

wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w

trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej

i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować

(minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego,

rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji

elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa
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etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60

Doświadczenie pracowników wyznaczonych do
realizacji zamówienia w świadczeniu usług ochrony w
obiektach użyteczności publicznej

10

Doświadczenie pracowników wyznaczonych do
realizacji zamówienia w świadczeniu usług ochrony w
jednostkach sądownictwa powszechnego

30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,

partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na

podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia

liczby ofert: nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę

etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie

uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas

dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące

podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne

wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert

podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny

ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja

elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu

zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w

licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
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informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym

określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich

trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego,

albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania

umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano

wyboru wykonawcy: tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian:

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze

poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu:

Data: 21/12/2016, godzina: 9:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną

potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od

ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o

udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o

udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu

zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:
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