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Polska-Szczecin: Usługi ochroniarskie

2019/S 177-431315

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Szczecinie

ul. Potulicka 2

Szczecin

70-230

Polska

Osoba do kontaktów: Iwona Prozner Kuciapska

Tel.: +48 914472107

E-mail: dzp.sz@amw.com.pl

Faks: +48 914887495

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/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności

Inna działalność: zarządzanie mieniem skarbu państwa

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna nieruchomości Oddziału 

Regionalnego AMW w Szczecinie, położonej w Łazach ul. Mieleńska 2

Numer referencyjny: DZP-OS.7729.380.2019

II.1.2) Główny kod CPV
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79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa bezpośrednia ochrona 

fizyczna nieruchomości Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie, 

położonej w Łazach ul. Mieleńska 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia.

2. Zamówienie nie jest podzielone na części.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: 

Łazy ul. Mieleńska 2.

II.2.4) Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa bezpośrednia ochrona 

fizyczna nieruchomości Oddziału Regionalnego AMW w Szczecinie, 

położonej w Łazach ul. Mieleńska 2. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu 

zamówienia.

2. Zamówienie nie jest podzielone na części.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: 1) cena brutto / Waga: 60 %

Kryterium kosztu - Nazwa: 2) termin przedłożenia Planu Ochrony obiektu / 

Waga: 40 %

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów

Początek: 29/11/2019

Koniec: 30/06/2020

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
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i 

technicznym

Sekcja IV: Procedura

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: 

1) Cena brutto – 60 %;

2) termin przedłożenia Planu Ochrony obiektu (kompleksu) – 40 %.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 

Koncesja wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 22.8.1997 r. o 

ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2017 r., poz. 2213 z późn. zm.) na 

wykonywanie usługi w zakresie usług ochrony osób i mienia (dotyczy 

również podwykonawców, jeżeli wykonywać będą czynności zastrzeżone 

ww. ustawą).

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:

Określone w istotnych postanowieniach umowy - załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 

zamówienia

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: 25/09/2019

Czas lokalny: 10:00

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
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 25/09/2019

Czas lokalny: 10:30

Miejsce: 

Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy.

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:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587801

Adres internetowy: www.uzup.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

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17A

Warszawa
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02-676

Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

10/09/2019
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