Wielka Nieszawka: Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia
Numer ogłoszenia: 32388 - 2013; data zamieszczenia: 23.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o. , ul. Toruńska
34/40, 87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 622 06 00, faks 56 622
06 01.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.olender.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka z o.o..
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie całodobowej
ochrony osób i mienia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wykonawca w
ramach świadczenia całodobowej usługi ochrony osób i mienia OBIEKTU zobowiązuje się
do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach OBIEKTU, 2)
ograniczenie dostępu do chronionego OBIEKTU osobom nieupoważnionym, 3) ochrony
mienia OBIEKTU w szczególności przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem lub
uszkodzeniem, 4) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie OBIEKTU, 5)
podejmowania działań prewencyjnych ograniczających zagrożenia mienia w Obiekcie; w
przypadku stwierdzenia niebezpieczeństwa zniszczenia lub utraty mienia Wykonawca
podejmie czynności zmierzające do ograniczenia jego rozmiarów i natychmiastowego
powiadomienia Zamawiającego, policji oraz w uzasadnionych przypadkach innych służb
(straż pożarna, pogotowie ratunkowe, itp.), 6) interwencja wobec osób zakłócających
porządek na chronionym terenie, 7) patrolowanie terenów przyległych, 8) codziennie co
najmniej jeden przyjazd prewencyjny grup interwencyjnych wraz z objazdem terenu i
wizytacją obiektu w godzinach nocnych, 9) podjęcie działań interwencyjnych, w tym również
przez Załogę Interwencyjną, w przypadku otrzymania sygnału alarmu, w sytuacji zagrożenia
lub wystąpienia awarii oraz w trakcie zabezpieczania imprez, 10) posiadania co najmniej
dwóch grup interwencyjnych z minimum 2 pracownikami ochrony w każdej, wyposażonych
w ustawowe środki przymusu bezpośredniego, własne środki łączności, 11) zapewnienie
dojazdu Załogi Interwencyjnej na wezwanie, składającej się minimum z dwóch
licencjonowanych pracowników ochrony (kierowca + pracownik ochrony), w czasie do 10
minut w godz. 6.00-22.00 ora 7 minut w godz. 22.00-6.00 od momentu przyjęcia sygnału, 12)
podłączenie istniejącego systemu sygnalizacji napadu w chronionym obiekcie SATEL CA-10
do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy, 13) zapewnienie gotowości do interwencji

zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego na sygnały pochodzące ze stacji monitorowania
alarmów, 14) zapewnienie ładu i porządku na chronionych obiektach, 15) kontrola pracy
pracowników ochrony poprzez prewencyjne przyjazdy Załóg Interwencyjnych, 16)
utrzymanie wejść do budynków na powierzchni o szerokości co najmniej drzwi wejściowych
i długości od drzwi wejściowych do krawężnika na granicy chodnik/jezdnia w stanie
umożliwiającym bezpieczne wejście do obiektów (odśnieżanie, zwalczanie gołoledzi), pomoc
przy wniesieniu bagażu gości hotelowych oraz wykonywaniu innych drobnych poleceń
Zamawiającego, 17) niezwłoczne powiadamianie upoważnionego pracownika
Zamawiającego o wystąpieniu zagrożeń, 18) przestrzeganie przepisów ustawy z dnia
22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn.
zm.), 19) prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o
wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie pełnienia służby, 20) przestrzegania przepisów
bhp i ppoż, 21) wykonywania innych zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
porządku i ochrony mienia zleconych przez kierownictwo obiektu, 22) ponoszenia wobec
Zamawiającego odpowiedzialności za szkodę wynikłą z zawinionego niewykonania lub
nienależytego wykonania niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się realizować
usługę ochrony fizycznej osób i mienia w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami. 3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) kierowania
do pracy wyłącznie osób posiadających ważne licencje co najmniej I stopnia, świadectwo o
niekaralności, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jednolicie umundurowanych w
sposób zatwierdzony przez Zamawiającego, zapewniający schludny i elegancki wygląd, z
imiennymi identyfikatorami i wyposażeniem niezbędnym do prawidłowego wykonywania
przydzielonych im zadań, w tym wyposażonych w piloty napadowe do cichego wezwania
Załogi Interwencyjnej, 2) przeszkolenia pracowników ochrony przed przystąpieniem do
pracy, w tym również w zakresie przepisów: BHP, ppoż. oraz innych, mających wpływ na
stanowisku pracy, a także systemów alarmowych i ratowniczych, 3) bezwarunkowego
przestrzegania regulaminów i zarządzeń Zamawiającego w zakresie organizacji
bezpieczeństwa pracy na terenie obiektów Zamawiającego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
28.02.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna jeśli Wykonawca posiadać
będzie aktualną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze sygnałów
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna jeśli Wykonawca wykaże, że w
ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje co najmniej dwie usługi ochrony
fizycznej obiektów użyteczności publicznej hotelowych lub gastronomicznych,
w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, o wartości nie
mniejszej niż 100 000 zł brutto każda. Zamawiający uzna każdą wykazaną
realizowaną usługę w ramach umowy nie zakończonej przed terminem
składania ofert, jeżeli wartość należycie wykonanej do tego terminu usługi
była nie mniejsza niż 100 000 zł.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca wykaże
dysponowanie co najmniej 5 osobami posiadającymi co najmniej licencję
pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia, przewidzianymi do
realizacji umowy oraz oświadczą, że dysponują Grupami Interwencyjnymi
zmotoryzowanymi i wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego oraz
łączności bezprzewodowej,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia oraz opłaconą polisę, a w przypadku jej

braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
•

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• koncesję, zezwolenie lub licencję
•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

•

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

•

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.umowa spółki cywilnej 2.pełnomocnictwo
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy w
stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) zmiana przepisów
mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany
wysokości tego wynagrodzenia, 2) wystąpienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszące znamiona siły wyższej - uprawniające Strony
do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej prawidłowej realizacji, 3) wystąpienia
(ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie
uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych dla Zamawiającego uprawniającego Strony do zmiany umowy w zakresie, którego dotyczą.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.olender.info
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.olender.info.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 01.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER sp. z o.o.
w Wielkiej Nieszawce ul.Toruńska 94 87-165 Cierpice sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy 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

