
Nr: DT.5.212.51.2016

OGŁOSZENIE

Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2017.

1. Nazwa i adres zamawiającego.

Miasto Poznań

Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Samorządowy Zakład Budżetowy, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

Adres strony internetowej,  na której  zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia 
 

www.posir.poznan.pl 

2. Tryb udzielenia zamówienia.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art.  138o ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej

ustawą.  Wartości  zamówienia  nie  przekracza  kwoty  określonej  w  art.  138g  ust.  1  ustawy

(750 000 euro).

3. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w roku 2017:  Oddziału

Malta,  Campingu  Malta,  Młodzieżowego  Ośrodka  Sportowego,  Ośrodka  Przywodnego  Rataje,

Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka, zwanego ,,Chwiałka” , Oddziału Arena, Oddziału Golęcin, Oddział

Dyrekcja.

Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa między

innymi: ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1432)  oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.

Szczegółowe określenie przedmiotu ochrony zawiera opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 1 do

siwz.

Zamawiający  nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. 

Przy  realizacji  niniejszego  zamówienia,  Zamawiający  wymaga  zatrudnienia  przez  Wykonawcę  lub

podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności,  jeżeli wykonanie tych

czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 roku- Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 roku poz. 1666 ze zmianami).

Przed  zawarciem umowy ws.  realizacji  niniejszego zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany jest  do

przedłożenia Wykazu pracowników, którzy będą świadczyć usługi oraz oświadczenia, że osoby te będą

zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, bądź oświadczenia, że wykonywane

przez nich czynności nie odpowiadają warunkom określonych  w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, ze

wskazaniem przyczyn.
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Nieprzedłożenie wykazu pracowników bądź oświadczenia, o którym mowa powyżej, najpóźniej w dniu

wyznaczonym na zawarcie umowy traktowane będzie jako uchylenie się przez wybranego Wykonawcę

od zawarcia umowy.

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 7 dni

kalendarzowych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych

przez Wykonawcę lub podwykonawców z pracownikami wykonującymi ww. czynności.  Wykonawca

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

przepisami o  ochronie  danych osobowych.  Nieprzedłożenie  kopii  umów wraz z  oświadczeniem w

wyznaczonym terminie   traktowane będzie  jako niedopełnienie  wymogu zatrudnienia pracowników

wykonujących  wskazane czynności  na umowę o  pracę  i   skutkować  naliczaniem kar  umownych,

określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia wyżej wymienionych osób przez cały

okres realizacji wykonywanych przez nich czynności, w szczególności poprzez wezwanie Wykonawcy

do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu

zatrudnienia  wyżej  wymienionych  osób.  Kontrola  może  być  przeprowadzona  bez  wcześniejszego

uprzedzenia Wykonawcy.

Na  czas  realizacji  zamówienia,  Wykonawca  musi  posiadać  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż  500 000,00 zł.               

Przed  podpisaniem  umowy  Zamawiający  będzie  żądał  polisy,  bądź  innego  dokumentu

potwierdzającego ubezpieczenie.

Zamawiający  zastrzega  możliwość  unieważnienia  postępowania,  przy  czym  unieważnienie  przed

terminem otwarcia ofert może nastąpić bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia po tym

terminie  Zamawiający  poda  przyczynę  nieudzielenia  zamówienia.  Przyczynami  takimi  są  między

innymi:

1) brak złożonych ofert; 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający

zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  Zamawiający  może  zwiększyć  tę

kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie

zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

4)  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

KOD CPV :79710000-4  usługi ochroniarskie, 

4. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany: od 01.01.2017 do 31.12.2017 r

5. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
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2)   spełniają warunki udziału w postępowaniu:

a) kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów 

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony  jeśli  wykonawca  posiada  uprawnienia  niezbędne  do

wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób

i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz 1432),

b) sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku.

c)  zdolność techniczna lub zawodowa:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż:

-  w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a jeśli  okres prowadzenia

działalności jet krótszy, w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,

również wykonuje, min. 3 usługi ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł

brutto  każda*,

* każda z usług realizowana na podstawie odrębnej umowy, w przypadku usług nie zakończonych na potwierdzenie

spełnienia warunku wlicza się wyłącznie wartość usług wykonanych.

-  dysponuje osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,  zgodnie

zapisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity z 2016 r.,poz.

1432) i posiadających staż w usługach ochroniarskich min. 2 lata, nie mniej niż 20 osób,

- dysponuje minimum 1  uzbrojoną  grupą interwencyjną; czas reakcji grupy interwencyjnej: w dzień

max do 15 minut, w nocy max do 10 minut (czas reakcji jest to czas dotarcia grupy do obiektu),

- dysponuje środkami łączności.

Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania zamówienia z należytą starannością w

sytuacji  stwierdzenia,  że  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,

podczas  realizacji  jakiejkolwiek  poprzedniej  umowy,  której  przedmiot  obejmował  usługi  ochrony,

doszło do rozwiązania albo wypowiedzenia tej umowy albo odstąpienia od takiej umowy, z powodu

okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność.

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych

sytuacjach  polegać  na  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych  lub  sytuacji  finansowej  lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków

prawnych.

„Stosowna  sytuacja”  wystąpi,  jeśli  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych

podmiotów:

-  udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami

tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

- Zamawiający oceni,  czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu

podstawy wykluczenia. 
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- w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów,  jeśli podmioty te zrealizują usługi,

do realizacji których te zdolności są wymagane. Zatem  zobowiązanie o udostępnieniu zasobów

powinno zawierać wyraźne nawiązanie  do uczestnictwa tego podmiotu  w wykonaniu  zamówienia.

Powyższe  uczestnictwo  musi  być  związane  z  osobistym  udziałem  podmiotu  w  charakterze

podwykonawcy.

Wykonawca,  który  polega na sytuacji  finansowej  lub ekonomicznej  innych podmiotów,  odpowiada

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez

Zamawiającego  powstałą  wskutek  nieudostępnienia  tych  zasobów,  chyba  że  za  nieudostępnienie

zasobów nie ponosi winy. 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innych podmiotów

nie  potwierdzają  spełnienia  przez  Wykonawcę  warunków  udziału  w  postępowaniu  lub  zachodzą

wobec tych  podmiotów podstawy wykluczenia,  Zamawiający zażąda,  aby  Wykonawca w terminie

określonym przez Zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, potwierdzające 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający  może,  na  każdym  etapie  postępowania,  uznać,  że  Wykonawca  nie  posiada

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w

inne  przedsięwzięcia  gospodarcze  wykonawcy  może  mieć  negatywny  wpływ  na  realizację

zamówienia. 

Sposób dokonywania oceny warunków wymaganych od wykonawców określony został według formuły

„spełnia – nie spełnia.” Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem

Wykonawcy  z  postępowania.  Ocena  spełniania  warunków  dokonywana  będzie  wyłącznie  na

podstawie dokumentów żądanych w SIWZ.

6. Podstawy wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub  nie wykazał braku

podstaw wykluczenia; 

2)  wykonawcę,  wobec  którego  wydano  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczną  decyzję

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne,  chyba że wykonawca dokonał płatności  należnych podatków,  opłat  lub składek na

ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

3)  wykonawcę,  który  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  wprowadził

zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki

udziału w postępowaniu. 
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4) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające

w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

5)  wykonawcę,  który  z  innymi  wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające  na  celu  zakłócenie

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

6) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł  zakaz ubiegania się o

zamówienia  publiczne  na  podstawie  ustawy  z  dnia  28  października  2002  r.  o  odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz.  ze zm.); 

7) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne; 

8)  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 maja 2015 r.  – Prawo

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, ze 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 lutego 2003 r. – Prawo

upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, ze zm.); 

9) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w

szczególności  gdy  wykonawca  w  wyniku  zamierzonego  działania  lub  rażącego  niedbalstwa  nie

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą

stosownych środków dowodowych; 

10) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym

stopniu wcześniejszą umowę  zawartą z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub

zasądzenia odszkodowania; 

11)  będącego  osobą  fizyczną,  którego  prawomocnie  skazano  za  wykroczenie  przeciwko  prawom

pracownika  lub  wykroczenie  przeciwko  środowisku,  jeżeli  za  jego  popełnienie  wymierzono  karę

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych; 

12) jeżeli  urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki  w

spółce jawnej lub partnerskiej  albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 11; 

13)  wobec  którego  wydano  ostateczną  decyzję  administracyjną  o  naruszeniu  obowiązków

wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu

społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 

14)  który  naruszył  obowiązki  dotyczące  płatności  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków

dowodowych,  chyba  że  wykonawca  dokonał  płatności  należnych  podatków,  opłat  lub  składek  na

ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  wraz  z  odsetkami  lub  grzywnami  lub  zawarł  wiążące

porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
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7.  Wykaz  oświadczeń  lub  dokumentów,  potwierdzających  spełnianie  warunków  udziału  w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia;

1. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu – załącznik nr 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy

z  wykonawców wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie.  Oświadczenie  to  ma  potwierdzać  brak

podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z

wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku  istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków

udziału w postępowaniu składa także  oświadczenie dotyczące tych podmiotów.

Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa także

oświadczenie dotyczące podwykonawców.

2. Aktualna Koncesja wydana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie dokument składa każdy z nich.

3.  Wykaz  osób  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  wraz  z

informacjami na temat ich kwalifikacji  zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania  zamówienia,  a  także  zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o

podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 3 do SIWZ, 

4. Wykaz usług -  załącznik nr 4 do SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju i  wartości,  daty i  miejsca wykonania i  podmiotów, na rzecz

których  usługi  te  zostały  wykonane,  z  załączeniem dowodów określających  czy  usługi  te  zostały

wykonane należycie.

5.  W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie

dysponował  niezbędnymi  zasobami  w  stopniu  umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty

dostęp  do  ich  zasobów  Zamawiający  żąda  dokumentów,  w  szczególności  zobowiązania,  które

określają:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy  wykonywaniu

zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału

w  postępowaniu  dotyczących  doświadczenia,  zrealizuje  usługi,  których  wskazane  zdolności

dotyczą.
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6.  Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności

Gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają  wpisu do rejestru  lub ewidencji,  wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli  wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej  Polskiej

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce

zamieszkania, potwierdzające,  że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawcy  wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  składają  powyższy  dokument  dla

każdego  z  nich.  Wykonawca,  który  polega  na  zdolnościach  innych  podmiotów  składa  powyższy

dokument dotyczący tych podmiotów.

8.  Termin związania ofertą.

Okres  związania  ofertą  wynosi  30  dni.  Bieg  terminu  związania  ofertą  rozpoczyna  się  wraz

z upływem terminu składania ofert.

  

9. Wymagania dotyczące wadium.

Ustala się wadium w wysokości 10 000,00  zł (słownie: dziesięć tysięcy  zł). 

Wadium  należy  wnieść  przed  upływem  terminu  składania  ofert  to  jest  do:

 12.12.2016 r.    do godz. 11:00

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

1) Oferty należy składać do dnia    12.12.2016  r. d  o godziny 11.00 w sekretariacie Zamawiającego, 

III piętro, ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.

2) Otwarcie  ofert  odbędzie  się  w dniu     12.12.2016 r.     o  godz.  11.15   w salce konferencyjnej  w

siedzibie zamawiającego, na III piętrze ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań.  

3) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień treści złożonych przez nich ofert.

11. Opis sposobu obliczenia ceny.

W niniejszym postępowaniu obowiązuje ryczałtowa forma wynagrodzenia. 

Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej  wszystkie koszty realizacji zamówienia,  wraz

z należnym podatkiem VAT. 

12.  Opis  kryteriów,  którymi  zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty  wraz  z

podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

cena – 95%

doświadczenie zawodowe - 5%

zasady oceny ofert:

Za kryterium cena, maksymalną ilość 95 punktów otrzyma wykonawca, który poda najniższą cenę za

ochronę  wszystkich  obiektów.  Pozostali  wykonawcy  otrzymają  liczbę  punktów  obliczoną  według

wzoru:
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cena najniższa      

-----------------------     x 95  = liczba punktów

cena badanej oferty

Doświadczenie  zawodowe  liczone  będzie  od  terminu  wydania aktualnej koncesji  niezbędnej  do

wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób

i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1432) do terminu składania

ofert,  (jeśli  aktualna  koncesja  poprzedzona  została  wcześniejszą,  obejmującą  okres  działalności

bezpośrednio poprzedzający okres działalności objęty aktualną koncesją, Zamawiający przyjmie do

oceny koncesję wydaną wcześniej)

W  kryterium  doświadczenie  zawodowe  Zamawiający  przyzna  po  1  punkcie  za  każdy  pełny rok

prowadzenia działalności w zakresie usług ochroniarskich, w okresie od terminu wydania  aktualnej

koncesji do terminu składania ofert, maksymalnie 5 punktów.

Maksymalnie 5 punktów otrzyma Wykonawca działający na rynku 5 pełnych lat i dłużej. Wykonawca

który prowadzi działalność niepełny rok otrzyma 0 punktów. Pozostali Wykonawcy proporcjonalnie po

1 punkcie za każdy pełny rok prowadzenia działalności.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oceny przyjęty

zostanie staż tego Wykonawcy, który działa na rynku najdłużej,  spośród wszystkich Wykonawców

wspólnie składających ofertę.

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego suma otrzymanych punktów w kryteriach oceny

ofert będzie największa przy spełnieniu stawianych warunków udziału w postępowaniu.

Jeśli  nie  będzie  można  wybrać  oferty  najkorzystniejszej  z  uwagi  na  to,  że  dwie  lub  więcej  ofert

przedstawia taki  sam bilans ceny i  innych kryteriów oceny ofert,  Zamawiający spośród tych ofert

wybierze  ofertę  z  niższą  ceną.  Jeśli  cena  tych  ofert  będzie  taka  sama,  Zamawiający  wezwie

wykonawców do złożenia ofert dodatkowych, oferty dodatkowe nie mogą zawierać ceny wyższej niż w

ofercie złożonej pierwotnie.

13. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą    w walutach obcych.

3.  Jeśli  w  dokumentach  złożonych  wraz  z  ofertą  podane  zostaną  wartości  w  walutach  obcych,

zamawiający przeliczy  je  na walutę  polską  wg średniego kursu  NBP z  dnia  publikacji  ogłoszenia

dotyczącego niniejszego postępowania

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia w tym zmiany terminu składania i

otwarcia  ofert.  Informację  o  o  zmianie  Zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej  na  której

udostępniono niniejsze ogłoszenie www.posir.poznan.pl

Poznań, dnia 01.12.2016 r.                                                                         Zatwierdzam: 

                                                                                                            DYREKTOR POSiR 

                                                                                                            Zbigniew Madoński

                                                                                                                        

sporządziła: Elżbieta Różowicz                                                                        
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