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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:9589-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi ochroniarskie
2019/S 006-009589
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 Bydgoszczy
011263946
ul. Gdańska 163a
Bydgoszcz
85-915
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Lisiecka
Tel.: +48 525257805
E-mail: dzp.by@amw.com.pl
Faks: +48 525257825
Kod NUTS: PL61
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: www.amw.com.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
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarowanie mieniem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych

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

Nazwa:
Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny w
Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego
Numer referencyjny: OB-ZP.7729.2.2018/19/2018

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 usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych
przez Oddział Regionalny w Bydgoszczy Agencji Mienia Wojskowego – zamówienie w podziale na 2 części.
I część – Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych
przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
II część – Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział
Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych,
gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz z
konserwacją).
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do SIWZ nr 1 do SIWZ. i załączonych
tabelach.

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 bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez
Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Kod NUTS: PL71
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz, Toruń, Piła, Grudziądz, Łódź

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez
Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
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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

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Usługa ochrony polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Bydgoszcz, Piła

II.2.4)

Opis zamówienia:
Usługa ochrony nieruchomości znajdujących się w zasobach i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji
Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz z konserwacją).
Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku do SIWZ nr 1 do SIWZ i załączonej tabeli.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/12/2019
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
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III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca zobowiązany jest złożyć Ofertę na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie w formie „JEDZ”,
którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nw. oświadczenia i dokumenty
składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie):
1) w odniesieniu do okoliczności określonych 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 –
aktualnej na dzień złożenia;
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 – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ;
d) na potwierdzenie warunków udziału, określonych w Rozdziale VI ust. 2 oraz braku podstaw do wykluczenia,
o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12 ustawy - aktualną koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy
z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2018 r., poz. 2142 - t.j.) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
osób i mienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o
których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy dotyczące 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 wykaże, że posiada
aktualną koncesję wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.
Dz.U. 2018 r., poz. 2142) - na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

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

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 15/01/2019
Czas lokalny: 09:30

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: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2019
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy, przy ul. Gdańskiej 163a, 85-915 Bydgoszcz, w
pokoju nr 212, sala konferencyjna (I piętro), POLSKA.

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:
Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów:
1) Oferta, na każdą z części zamówienia, o której mowa w ust. 1, musi być złożona w formie elektronicznej, w
oryginale, pod rygorem nieważności;
2) Oświadczenie w formie „JEDZ”, o którym mowa w ust. 2, musi być złożone w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3) dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania, w tym pełnomocnictwo do podpisania oferty,
musi być złożone w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy);
4) wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być złożone
w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy);
5) wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski;
6) w przypadku Wykonawców, o których mowa w ust. 7, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy są
poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

VI.4)

Procedury odwoławcze
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VI.4.1)

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

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 danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego.
5. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy.
6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Zasady i tryb postępowania w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej określone zostały w Dziale
VI ustawy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/01/2019
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