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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:448266-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Szczecin: Usługi ochroniarskie
2018/S 198-448266
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ul. Matejki 6B
Szczecin
71-615
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Fornal
E-mail: monika.fornal@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.kowr.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: wsparcie rolnictwa, aktywna polityka rolna oraz rozwój

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Ochrona fizyczna obiektów budowlanych znajdujących w miejscowości Wardyń gm. Choszczno”.
Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SzC.WOP.260.34.2018.
Numer referencyjny: SZC.WOP.260.34.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów znajdujących się na
nieruchomości będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości
Wardyń, gmina Choszczno, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie szczegółowo opisanych
szczegółowo w tabeli w roz. 3 ogłoszenia.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscowość Wardyń, gmina Choszczno, powiat choszczeński województwo zachodnipomorskie

II.2.4)

Opis zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna obiektów znajdujących się na
nieruchomości będącej w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie miejscowości
Wardyń, gmina Choszczno, powiat choszczeński województwo zachodniopomorskie szczegółowo opisanych
szczegółowo w tabeli w roz. 3 ogłoszenia.3.2. W ramach świadczenie usługi ochrony polegającej na fizycznej
(osobowej), stałej (całodobowej), bezpośredniej ochronie (dozór) nieruchomości wraz z znajdującym się na niej
mieniem Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) Ochrony powierzonego mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem, dewastacją, pożarem i
przed zagrożeniem wybuchem;
b) przeciwdziałaniu przestępstwom oraz wykroczeniom przeciwko obiektom, a także przeciwdziałaniu
powstawania szkód wynikających ze zdarzeń przestępczych lub wykroczeń, w tym kradzieży i niszczeniu
chronionego mienia;
c) dokonywaniu obchodów chronionego terenu i znajdujących się na nim obiektów;
d) systematyczne i staranne sprawdzanie stanu zamknięć drzwi i okien oraz innych zabezpieczeń budynków
znajdujących się na nieruchomości będącej przedmiotem ochrony,
e) udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia;
f) przeciwdziałaniu przebywania na chronionym terenie osób nieupoważnionych;
g) nie wpuszczaniu na teren nieruchomości osób nieupoważnionych innych niż pracownicy Zamawiającego;
h) bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, w przypadku ingerencji osób z zewnątrz zagrażającej
zniszczeniem, kradzieżą, dewastacją lub innym naruszeniom chronionego mienia, łącznie z zatrzymaniem
sprawcy ewentualnego zagrożenia i przekazaniem go wezwanym funkcjonariuszom Policji;
i) podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie chronionego
obiektu;
j) prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w
chronionych obiektach instalacjami;
k) nadzorowaniu i niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego o powstałym
zagrożeniu chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na chronione mienie, w tym w
szczególności o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania;
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l) niezwłocznemu powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna, pogotowie
medyczne, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez Zamawiającego o zagrożeniach
na chronionym terenie czy na chronione mienie.
3.3. Pracownicy ochrony zobowiązani są także do:
a) pełnej znajomości topografii chronionego obiektu,
b) znajomości rozmieszczenia głównych wyłączników prądu, instalacji ppoż., zaworów wodnych oraz
umiejętności ich obsługi.
3.4. Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa:
a) wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników,
b) odpowiednio umundurowanych, umożliwiających identyfikację Wykonawcy,
c) wyposażonych w identyfikatory ze zdjęciem, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki łączności
umożliwiające wezwanie wsparcia lub Policji.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
I. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia
posiadał koncesję zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
2213 z późn. zm.).

13/10/2018
S198
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/6

Dz.U./S S198
13/10/2018
448266-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/6

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga aby
Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia złożył wraz z ofertą
aktualną koncesję zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.
2213 z późn. zm.).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: II. spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
Wykonawca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia objęty jest
obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem w związku z ochroną osób i mienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
9.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. 2013 r. poz. 1550). 2. W celu
potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia objęty
jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem lub
zaniechaniem w związku z ochroną osób i mienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
9.12.2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U. 2013 r. poz. 1550).

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej jeżeli wykaże, że:
• dysponuje co najmniej jednym pracownikiem, który jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 roku o
ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 tekst jednolity z poźn. Zm.).
b) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej, jeżeli wykaże w
okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wykonali lub wykonują: co najmniej 2 usługi stałej, całodobowej ochrony mienia realizowanej w
formie bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości nie mniejszej niż 40 000 tys. PLN brutto każda przez okres co
najmniej 6 m-cy (w przypadku usługi będącej w trakcie realizacji/wykonywanej Zamawiający uwzględni wartość
tej części usługi, która została faktycznie wykonana do upływu terminu składania ofert)
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
a) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami w celu potwierdzenia spełnia warunku dotyczącego zdolności technicznej
polegającego na wykazaniu, że Wykonawca:
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• dysponuje co najmniej jednym pracownikiem, który jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 roku o
ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 tekst jednolity z poźn. Zm.).
— załącznik nr 6 do ogłoszenia.
b) Wykazu usług wykonywanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności zawodowej, polegającego na wykazaniu, iż w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali lub wykonują: co najmniej 2
usługi stałej, całodobowej ochrony mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej o wartości
nie mniejszej niż 40 000 tys. PLN brutto każda przez okres co najmniej 6 m-cy (w przypadku usługi będącej
w trakcie realizacji/wykonywanej Zamawiający uwzględni wartość tej części usługi, która została faktycznie
wykonana do upływu terminu składania ofert), oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert załącznik nr 5 do ogłoszenia,
c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy.
d) Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących zdolności technicznej i zawodowej.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i
mienia złożył wraz z ofertą aktualną koncesję zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i
mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.). Wykonawca winien dysponować osobami, które posiadają
stosowne uprawnienia i są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez
Komendanta Głównego Policji zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2213 tekst jednolity z poźn. zm.).

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Określone w istotnych postanowieniach umowy stanowiące załącznik do ogłoszenia o wszczęciu postępowania

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
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IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 1 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie, ul. Matejki 6 B, 71-615 Szczecin, w
kancelarii pok. nr 9 parter
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Komisja przetargowa oraz oferenci
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Warszawa
ul. Postępu 17A
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018
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