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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569255-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie
2018/S 247-569255

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
Tel.:  +48 618410686
E-mail: zp@powiat.poznan.pl 
Faks:  +48 618418823
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.poznan.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.powiat.poznan.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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z terenami
przyległymi, z podziałem na 2 części
Numer referencyjny: ZP.272.00082.2018, ZP.ZD-00570/18

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zp@powiat.poznan.pl
www.bip.powiat.poznan.pl
www.bip.powiat.poznan.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków Starostwa Powiatowego w Poznaniu wraz z terenami
przyległymi, z podziałem na 2 następujące części:
1) Część nr 1 – Budynek, ul. Jackowskiego 18,
2) Część nr 2 – Budynek, ul. Słowackiego 8.
2. Zamawiający wymaga, aby w każdej z Części:
1) czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynku wynosił maksymalnie 10 minut od momentu zgłoszenia,
2) przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób
i mienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.12.2013 r. w sprawie
szczegółowego trybu działań pracowników ochrony (Dz.U. z 2013 r. poz. 1681) oraz ustawy z dnia 24.5.2013 r.
o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1120 ze zm.)

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek, ul. Jackowskiego 18
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18,
wraz z terenem przyległym.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyrażony w pełnych minutach czas dojazdu grupy interwencyjnej do Obiektu od
momentu zgłoszenia / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Budynek, ul. Słowackiego 8
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8,
wraz z terenem przyległym.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 6 000,00 PLN.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wyrażony w pełnych minutach czas dojazdu grupy interwencyjnej do Obiektu od
momentu zgłoszenia / Waga: 20,00
Kryterium jakości - Nazwa: Odsetek osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę / Waga: 20,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
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:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, w każdej z części oddzielnie, jeżeli Wykonawca
wykaże, iż posiada ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i
mienia, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 ze
zm.).
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III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający w każdej z części nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku
udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, w każdej z części oddzielnie, jeżeli Wykonawca
wykaże:
a) Część nr 1:
— należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej trzech usług dotyczących całodobowej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej stałej prowadzonej w budynku użyteczności publicznej, o minimalnej powierzchni użytkowej

każdego z nich wynoszącej 5 000 m2,
— iż będzie dysponował co najmniej trzema grupami interwencyjnymi na terenie miasta Poznania, w tym
minimum jedną własną przewożącą pieniądze oraz minimum dwoma przeznaczonymi do interwencji w sytuacji
zagrożenia;
b) Część nr 2:
— należyte wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie, w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie co najmniej trzech usług dotyczących całodobowej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej stałej prowadzonej w budynku użyteczności publicznej, o minimalnej powierzchni użytkowej

każdego z nich wynoszącej 6 000 m2,
— iż będzie dysponował co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi na terenie miasta Poznania, w tym
minimum jedną własną
2. Wykazanie nastąpi poprzez przedłożenie przez Wykonawcę odpowiednio:
a) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług
W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Przy czym dowodami, o których mowa powyżej 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 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 wykonanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu
wykonania zamówienia publicznego, zawierający informacje dotyczące ilości grup interwencyjnych, wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (np. prawie własności, najmu, dzierżawy).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Część nr 1 i 2:
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1. Dopuszcza się zmiany w Umowie, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 oraz te, które Zamawiający
przewidział, tj.: możliwość odpowiedniej zmiany wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 3 w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany powyższe będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę.
Ponadto wyłącznie w części nr 1 przewiduje się zmiany dotyczące zmniejszenia ilości filii Wydziału Komunikacji
i Transportu w przypadku ich likwidacji,

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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

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: nie

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: 04/01/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 04/01/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18

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:
1. Wykonawca musi spełnić warunki określone w Sekcji III Ogłoszenia. Jednocześnie z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę względem którego zachodzą przesłanki
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określone w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy oraz w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015
r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r.
poz. 233, z późn. zm.).
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedłożyć:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i 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;
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.);
e) Wykonawcy, w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634, 1823).
6. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stosownie do części zamówienia, do której Wykonawca zamierza
złożyć ofertę.
7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium;
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców.
9. Szczegółowy opis wymaganych dokumentów oraz informacje dot. obowiązków wynikających z RODO
zamieszczone zostały pod adresem www.bip.powiat.poznan.pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

www.bip.powiat.poznan.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

