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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
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Poznaniu
526-10-38-122
ul. Dojazd 30
Poznań
60-631
Polska
Osoba do kontaktów: Emilia Nawrot
Tel.: +48 616606700
E-mail: poznan@amw.com.pl
Faks: +48 616606701
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amw.com.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://amw.eb2b.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://amw.eb2b.com.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: zarządzanie mieniem Skarbu Państwa

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

Nazwa:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości będących w zasobie Oddziału Regionalnego Agencji
Mienia Wojskowego w Poznaniu
Numer referencyjny: DZP-OP.7729.89.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Usługa polegająca na: „całodobowej bezpośredniej ochrony polegającej na stałym dozorze sygnałów
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz
z konserwacją tych urządzeń i systemów) oraz w formie zabezpieczenia technicznego (montaż systemów
alarmowych) na nieruchomościach, będących w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu”.
Przedmiotem umowy objęte jest również zapewnienie przez Wykonawcę reakcji grupy interwencyjnej, w
związku z wystąpieniem zdarzeń na chronionych nieruchomościach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały przedstawione w tabeli A dołączonej
w załączniku nr1 do SIWZ.

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:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości położonych w miejscowościach Babin – Olędry, gm.
Strzałkowo, Porażyn, gm. Opalenica, Śrem, ul. Kilińskiego 20.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Babin – Olędry, gm. Strzałkowo, Porażyn, gm. Opalenica, Śrem, ul. Kilińskiego 20.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości położonych w miejscowościach Babin – Olędry,
gm. Strzałkowo, Porażyn, gm. Opalenica, Śrem, ul. Kilińskiego 20. Usługa polegająca na: „całodobowej
bezpośredniej ochrony polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz z konserwacją tych urządzeń i systemów)
oraz w formie zabezpieczenia technicznego (montaż systemów alarmowych) na nieruchomościach,
będących w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu”. Przedmiotem umowy objęte jest również
zapewnienie przez Wykonawcę reakcji grupy interwencyjnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń na chronionych
nieruchomościach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały przedstawione w tabeli A dołączonej
w załączniku nr1 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/05/2020

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 600,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul.
Partyzancka 32.
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrów Wielkopolski, ul. Partyzancka 32.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości położonej w miejscowości Ostrów Wielkopolski, ul.
Partyzancka 32. Usługa polegająca na: „całodobowej bezpośredniej ochrony polegającej na stałym dozorze
sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach
alarmowych (wraz z konserwacją tych urządzeń i systemów) oraz w formie zabezpieczenia technicznego
(montaż systemów alarmowych) na nieruchomościach, będących w zasobach Oddziału Regionalnego
AMW w Poznaniu”. Przedmiotem umowy objęte jest również zapewnienie przez Wykonawcę reakcji grupy
interwencyjnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń na chronionych nieruchomościach. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały przedstawione w tabeli A dołączonej
w załączniku nr1 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/04/2019
Koniec: 31/05/2020

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 200,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony siedziby Oddziału AMW, przy ul. Dojazd 30 oraz nieruchomości
położonej w miejscowości Poznań, ul. Winogrady 142.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Poznań ul. Dojazd 30; Poznań, ul. Winogrady 142.
II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony siedziby Oddziału AMW, przy ul. Dojazd 30 oraz nieruchomości
położonej w miejscowości Poznań, ul. Winogrady 142. Usługa polegająca na: „całodobowej bezpośredniej
ochrony polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz z konserwacją tych urządzeń i systemów)
oraz w formie zabezpieczenia technicznego (montaż systemów alarmowych) na nieruchomościach,
będących w zasobach Oddziału Regionalnego AMW w Poznaniu”. Przedmiotem umowy objęte jest również
zapewnienie przez Wykonawcę reakcji grupy interwencyjnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń na chronionych
nieruchomościach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały przedstawione w tabeli A dołączonej
w załączniku nr1 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/06/2019
Koniec: 31/05/2020

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 200,00 zł

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości położonej w miejscowości Sieradz, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 110.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Sieradz, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 110.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony nieruchomości położonej w miejscowości Sieradz, ul. Polskiej
Organizacji Wojskowej 110. Usługa polegająca na: „całodobowej bezpośredniej ochrony polegającej na stałym
dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach
alarmowych (wraz z konserwacją tych urządzeń i systemów) oraz w formie zabezpieczenia technicznego
(montaż systemów alarmowych) na nieruchomościach, będących w zasobach Oddziału Regionalnego
AMW w Poznaniu”. Przedmiotem umowy objęte jest również zapewnienie przez Wykonawcę reakcji grupy
interwencyjnej, w związku z wystąpieniem zdarzeń na chronionych nieruchomościach. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych nieruchomości zostały przedstawione w tabeli A dołączonej
w załączniku nr1 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość
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II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/09/2019
Koniec: 31/05/2020

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie: 80,00 zł

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 może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone SIWZ.
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami (we wszystkich częściach zamówienia):
1) C – cena brutto oferty – waga 60%; 2) I – ilość dodatkowych czujek z kamerą – waga 20 %; 3) D – „skrócenie
czasu dojazdu grupy interwencyjnej w dzień” - waga 20 %.

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:
Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w
sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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: 15/03/2019
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:
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1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach,
o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o
zamówieniu i SIWZ.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust. lb pkt 1 ustawy dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Warunek udziału w postępowaniu, zostanie
uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r., poz. 2142 ze zm.) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
3. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu będzie
złożone OŚWIADCZENIE W FORMIE „JEDZ” (załącznik nr 5 do SIWZ), w części III „Podstawy wykluczenia”.
4. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożone oświadczenie w
formie JEDZ (załącznik nr 5 do SIWZ).
UWAGA: Zamawiający zaleca, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części IV:
„Kryteria kwalifikacji” jedynie punktu α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” i nie
musi wypełniać sekcji A, B, C i D.
5. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, Zamawiający dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została najwyżej oceniona zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ, nie podlega
wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) w zakresie braku podstaw wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia 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 lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;
2) w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) koncesji wydanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. , o ochronie osób i mienia (Dz.
U. z 2018, poz. 2142 ze zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
(dotyczy również podwykonawców, jeżeli wykonywać będą czynności zastrzeżone ww. ustawą).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
art. 182 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/03/2019

