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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:391569-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2019/S 158-391569
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Podleśna 61
Warszawa
01-673
Polska
Osoba do kontaktów: Grażyna Głowacka-Chłopaś
E-mail: grazyna.glowacka-chlopas@imgw.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.imgw.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.imgw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://epuap.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Państwowy Instytut Badawczy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: hydrologia, meteorologia

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

Nazwa:
Ochrona obiektów IMGW-PIB w lokalizacjach w Warszawie i Legionowie, w Krakowie, w Poznaniu, we
Wrocławiu i w Gdyni z podziałem na 5 części
Numer referencyjny: AR-RZ-262-30/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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79710000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Ochrona obiektów IMGW-PIB w lokalizacjach w
Warszawie i Legionowie, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Gdyni, z podziałem na 5 części”.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części:
Część nr 1 zamówienia: ochrona obiektów w lokalizacji: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 i 05-119 Legionowo,
ul. Zegrzyńska 38, POLSKA.
Część nr 2 zamówienia: ochrona obiektów w lokalizacji: 30-215 Kraków, ul. Piotra Borowego 14, POLSKA.
Część nr 3 zamówienia: ochrona obiektów w lokalizacji: 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 174/176, POLSKA.
Część nr 4 zamówienia: ochrona obiektów w lokalizacji: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 28 i 30, POLSKA.
Część nr 5 zamówienia: ochrona obiektów w lokalizacji: 81-342 Gdynia, ul. Jerzego Waszyngtona 42, POLSKA.

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:
Ochrona obiektów w lokalizacjach: 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 i 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38,
POLSKA
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 i 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 38, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych
w Warszawie, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa, POLSKA, od dnia 30.11.2019 r., godz. 12:00, do dnia
31.12.2022 r., godz. 12:00.
Ochronie fizycznej podlega kompleks budynków IMGW-PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie wraz z
2

przylegającym do niego ogrodzonym obszarem o powierzchni około 61174 m . Obszar jest ogrodzony,
uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi. Obiekty są własnością IMGWPIB, inne podmioty gospodarcze dzierżawią grunt oraz wynajmują pomieszczenia od Instytutu na zasadach
odrębnych umów. Ochrona obejmować będzie wszystkie obiekty zlokalizowana terenie Zamawiającego.
Ochrona kompleksu przy ul. Podleśnej 61 realizowana będzie w systemie zmianowym, a zmiana ochrony
będzie się składać z:
1) Dowódcy zmiany – wyznaczany ze składu osobowego zmiany, jest przełożonym całego stanu osobowego
zmiany. Odpowiada za pełnienie służby przez pracowników ochrony i za wykonywanie zadań określonych
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w przepisach wewnętrznych Instytutu określających ochronę kompleksu. Dowódca zmiany koordynuje
współdziałanie zmiany w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony obiektów.
2) Posterunku stałego – budynek przy wejściu głównym (brama główna) na teren MGW-PIB przy ul.
Podleśnej chronionego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, obsługiwanego przez jednego pracownika
ochrony, pełnosprawnego, niekaranego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
legitymującego się poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”,
3) Posterunku stałego – Recepcja w budynku ,,A” przy ul. Podleśnej 61, chronionego całodobowo przez
wszystkie dni tygodnia obsługiwana przez jednego pracownika ochrony, pełnosprawnego, niekaranego,
legitymującego się poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”,
4) Posterunku obchodowego – chronionego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia obsługiwany przez
jednego pracownika ochrony, pełnosprawnego, niekaranego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej, legitymującego się poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o
klauzuli „Zastrzeżone”,
5) Posterunku doraźnego – chronionego w dni powszednie poniedziałek-sobota (bez niedziel i świąt
ustawowo wolnych), w systemie godzinowym: poniedziałek – piątek 8:00- 20:00, sobota 8:00-15:00.
Posterunek obsługiwany przez jednego pracownika ochrony pełnosprawnego, niekaranego, legitymującego się
poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”.
Opis przedmiotu zamówienia – Legionowo, ul. Zegrzyńska 38:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów zlokalizowanych w Legionowie, ul.
Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo, POLSKA, od dnia 30.11.2019 r. godz. 12:00, do dnia 31.12.2022 r. godz.
12:00.
Ochronie fizycznej podlega kompleks budynków IMGW-PIB w Legionowie wraz z przylegającym do niego
2

obszarem o powierzchni około: 98700 m . Obszar jest ogrodzony, uporządkowany z wytyczonymi parkingami
oraz trasami komunikacyjnymi. Ochrona kompleksu przy w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38 realizowana
będzie w systemie zmianowym, a zmiana ochrony będzie się składać z:
1) Posterunku stałego - chronionego całodobowo przez wszystkie dni tygodnia, obsługiwanego przez jednego
pracownika ochrony, pełnosprawnego, niekaranego, wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, legitymującego się poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli
„Zastrzeżone”.
2) Posterunku obchodowego – czynności realizuje obsada z posterunku stałego, całodobowy przez wszystkie
dni tygodnia obsługiwany przez pracownika ochrony, z zadaniem patrolowania po wyznaczonej trasie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.1 do SIWZ.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 30/11/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
90 000,00 PLN, słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy zł, zero groszy.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdziale VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Ochrona obiektów w lokalizacji: 30-215 Kraków, ul. Piotra Borowego 14, POLSKA
Część nr: 2
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79700000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
30-215 Kraków, ul. Piotra Borowego 14

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów zlokalizowanych w Krakowie, ul. Piotra
Borowego 14, 30-215 Kraków, POLSKA, od dnia 31.12.2019 r. godz. 12:00, do dnia 31.12.2022 r. godz. 12:00.
Obszar jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
Ochrona realizowana będzie w systemie zmianowym, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia (w tym również
święta, dni wolne od pracy, weekendy).
Zmiana będzie się składać z jednego pracownika, pełnosprawnego, niekaranego, posiadającego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, legitymującego się
poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.2 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
25 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł, zero groszy.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdziale VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów w lokalizacji: 60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 174/176, POLSKA
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79700000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 174/176, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i
obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w
Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176, od dnia 31.12.2019 r. godz. 12:00 do dnia 31.12.2022 r. godz. 12:00.
Ochronie fizycznej podlegają obiekty oraz mienie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego
Instytutu Badawczego, zlokalizowane w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 174/176 wraz z przylegającym do
niego ogrodzonym obszarem o powierzchni około 0,3691 ha oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Obszar
jest uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
Ochrona realizowana będzie w systemie zmianowym, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia (w tym również
święta, dni wolne od pracy, weekendy).
Zmiana będzie się składać z jednego pracownika, pełnosprawnego, niekaranego, posiadającego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, legitymującego się
poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.3 do SIWZ.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
30 000,00 PLN, słownie: trzydzieści tysięcy zł, zero groszy.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdziale VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów w lokalizacji: 51-616 Wrocław, ul. Parkowa 28 i 30, POLSKA
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
51-616 Wrocław, ul. Parkowa 28 i 30, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i
obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych
we Wrocławiu przy ul. Parkowej 28 i 30, od dnia 31.12.2019 r. godz. 12:00, do dnia 31.12.2022 r. godz. 12:00.
Ochronie fizycznej podlegają obiekty oraz mienie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego
Instytutu Badawczego, zlokalizowane we Wrocławiu przy ul. Parkowej 28 i 30 wraz z przylegającym do nich
ogrodzonym terenem o powierzchni
Około 0,2 ha i znajdującą się na nim infrastrukturą techniczną. Teren jest uporządkowany z wytyczonymi
parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
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Ochrona realizowana będzie w systemie zmianowym, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia (w tym również
święta, dni wolne od pracy, weekendy).
Zmiana będzie się składać z jednego pracownika, pełnosprawnego, niekaranego, posiadającego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, legitymującego się
poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.4 do SIWZ.
II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
22 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia dwa tysiące zł, zero groszy.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdziale VIII SIWZ.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Ochrona obiektów w lokalizacji: 81-342 Gdynia, ul. Jerzego Waszyngtona 42, POLSKA
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
81-342 Gdynia, ul. Jerzego Waszyngtona 42, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej mienia i
obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w
Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 42, od dnia 31.12.2019 r. godz. 12:00 do dnia 31.12.2022 r. godz. 12:00.
Ochronie fizycznej podlegają obiekty oraz mienie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego
Instytutu Badawczego, zlokalizowane w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 42, wraz z przylegającym do nich
2

ogrodzonym terenem o powierzchni około 700 m i znajdującą się na nim infrastrukturą techniczną. Teren jest
uporządkowany z wytyczonymi parkingami oraz trasami komunikacyjnymi.
Ochrona realizowana będzie w systemie zmianowym, całodobowo przez wszystkie dni tygodnia (w tym również
święta, dni wolne od pracy, weekendy).
Zmiana będzie się składać z jednego pracownika, pełnosprawnego, niekaranego, posiadającego odpowiednie
kwalifikacje zawodowe, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, legitymującego się
poświadczeniem bezpieczeństwa z dopuszczeniem do informacji o klauzuli „Zastrzeżone”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1.5 do SIWZ.
II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2019
Koniec: 31/12/2022

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
23 000,00 PLN, słownie: dwadzieścia trzy tysiące zł, zero groszy.
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium zawarto w Rozdziale VIII SIWZ.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu, w tym: posiadają ważną koncesję wydaną przez Ministra właściwego do
spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22.8.1997
r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.)) oraz wykonali: Cz.1 zamów.: co najmniej
2 usługi, polegające na ochronie budynków i mienia, realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
(ochrona osobowa), w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, każda usługa o wartości nie
mniejszej niż 500 000,00 PLN brutto.
Cz. 2, 3, 4, 5 zamów.: co najmniej 2 usługi, polegające na ochronie budynków i mienia, realizowanej w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej (ochrona osobowa), w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy,
każda usługa o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 PLN brutto.
Warunki udziału w postępow. określa szczegółowo Rozdz.V SIWZ.

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.Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podstawie wzoru umowy, stanowiącego:
1) dla cz. 1 zamów. - zał 8.1 do SIWZ;
2) dla cz. 2 zamów. - zał 8.2 do SIWZ;
3) dla cz. 3 zamów. - zał 8.3 do SIWZ;
4) dla cz. 4 zamów. - zał 8.4 do SIWZ;
5) dla cz. 5 zamów. - zał 8.5 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w uzasadnionych okolicznościach zmian postanowień umowy
zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści jego zobowiązania zawartego w ofercie.
3. Wszelkie zmiany treści umowy będą wymagać pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.
4. Przewidziana w ust. 1 możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy obejmuje
W szczególności sytuacje, wymienione w § 12 wzoru umowy, stanowiącego, odpowiednio dla danej części
zamówienia – zał. 8.1 – 8.5 do SIWZ.
5. Każda ze stron umowy będzie mogła wystąpić z propozycją dokonania zmian postanowień zawartej umowy.
6. Zmiany postanowień zawartej umowy nie mogą doprowadzić do naruszenia art. 144 ust. 1 ustawy.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 30/08/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.4)

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. W-ca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert następujące dok. lub ośw.:
1) w celu potw. braku podstaw do wykluczenia W-cy z udziału w postępowaniu:
a) zaśw. właściwego naczelnika urzędu skarbowego potw., że W-ca nie zalega z opłacaniem podatków,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dok. potw., że W-ca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) zaśw. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potw., że W-ca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert lub inny dokument potw., że W-ca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potw. braku podstaw wykluczenia na podst. art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy;
d) ośw. W-cy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i
21 ustawy,
e) ośw. W-cy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne,
f) ośw. W-cy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne,
g) ośw. W-cy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lok., o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o
podatkach i opłatach lok.

19/08/2019
S158
https://ted.europa.eu/
TED

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

8 / 10

Dz.U./S S158
19/08/2019
391569-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

9 / 10

Ośw., o których mowa w lit. d, e, f i g, zaleca się sporządzić zgodnie z wzorem formularza stanowiącym
załącznik nr 2 do SIWZ.
2) w celu potwierdzenia spełniania przez W-cę warunków udziału w postępowaniu:
a) dokument, potwierdzający uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej tj. ważną
koncesję wydaną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie
objętym zamówieniem ((ustawa z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2142 ze
zm.).
b) wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie (formularz wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
II. W-ca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Z-ego na jego stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w Rozdz. XI ust. 12 SIWZ, przekaże Z-cemu Ośw. o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – formularz
oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
III. Szczegółowe informacje dot. ośw. lub dok. potw. spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia z postępowania, a także informacje dot.: polegania - w celu potw. spełniania warunków
udziału w postępowaniu - na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, wspólnego ubiegania się przez W-ców o udzielenie zamówienia, dok. wymaganych od W-ców,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarto w Rozdziale VI
SIWZ.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: http://https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5) ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
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4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, by mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis.
11. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
12. Środki ochrony prawnej zostały uregulowane w ustawie – w Dziale VI pt.: „Środki ochrony prawnej” (art.
179-198g ustawy).
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/08/2019
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