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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Poznańskie Ośrodki Sportu i
Rekreacji

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Chwiałkowskiego 34
Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-553

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618357907

Osoba do kontaktów: Małgorzata Górska
E-mail: m.gorska@posir.poznan.pl

Faks: +48 618334651

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.posir.poznan.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
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Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w roku 2016
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: 23
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Poznań
Kod NUTS: PL415
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
_____
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w roku 2016. Zamówienie
podzielono na 3 części:
- I część: Ochrona Budynku Dyrekcji, Oddziału Malta, Campingu Malta, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,
Ośrodka Przywodnego Rataje, Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka, zwanego ,, Chwiałka” , Oddziału Arena,
Oddziału Golęcin,
- II część : Sezonowa ochrona Lodowiska Malta oraz Basenów Letnich,
- III część –Ochrona fizyczna imprez i imprez masowych.
Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa między innymi:
ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz 1099 z póź.
zmianami) oraz ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013.611 j.t. z
póź zm.) oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.
Szczegółowe określenie przedmiotu ochrony zawiera opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 1, 1a i 1b do
siwz.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub
więcej części zamówienia.
Na czas realizacji zamówienia dla części I, II i III 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.
Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
79710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w roku 2016. Zamówienie
podzielono na 3 części:
- I część: Ochrona Budynku Dyrekcji, Oddziału Malta, Campingu Malta, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,
Ośrodka Przywodnego Rataje, Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka, zwanego ,, Chwiałka” , Oddziału Arena,
Oddziału Golęcin,

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

4 / 28

- II część : Sezonowa ochrona Lodowiska Malta oraz Basenów Letnich,
- III część –Ochrona fizyczna imprez i imprez masowych.
Usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa między innymi:
ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz 1099 z póź.
zmianami) oraz ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2013.611 j.t. z
póź zm.) oraz wydanymi na ich podstawie aktami wykonawczymi.
Szczegółowe określenie przedmiotu ochrony zawiera opis przedmiotu zamówienia - załączniki nr 1, 1a i 1b do
siwz.
Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub
więcej części zamówienia.
Na czas realizacji zamówienia dla części I, II i III 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.
Obowiązkiem wykonawcy jest uzyskać wszelkie informacje konieczne do prawidłowego przygotowania oferty.
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : 1045000.00 Waluta : PLN
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
Ustala się wadium w wysokości:
- dla części I zamówienia 10 000,00 zł (słownie: dziesięćtysięcy zł).
- dla części II zamówienia 1 000,00 zł (słownie: jedentysiączł).
- dla części III zamówienie 1 000,00 zł (słownie:jedentysiączł)

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie.
Podstawą do zapłacenia przez Zamawiającego wynagrodzenia określonego w będzie prawidłowo wystawiona
przez Wykonawcę faktura VAT w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca.
Zamawiający ureguluje należność przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty
otrzymania faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum lub prowadzący działalność w
formie spółki cywilnej powinni ustanowić, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
przypadku jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana
zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców,
Pełnomocnictwa o których mowa w pkt. 4 i 5 winny być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.
Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi oddzielnie przedłożyć
dokumenty, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienie, ocena spełniana warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie łącznie
z zastrzeżeniem, iż do uznania spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia przynajmniej jeden
Wykonawca musi wykazać się wykonaniem całości wymaganych usług.
Nie jest dopuszczalne sumowanie przez Wykonawcę, w celu osiągnięcia wymaganego poziomu wiedzy i
doświadczenia, świadczeń w zakresie ochrony osób i mienia różnych podmiotów,nie posiadających wymaganej
w niniejszym postępowaniu wiedzy i doświadczenia. W stosunku do polegania przez Wykonawcę na zasobach
podmiotu trzeciego, zapisy powyższe stosuje się odpowiednio.

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

tak

nie

III.2) Warunki udziału:
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III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Część I, II i III zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
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 2014 r., poz 1099 z póź. zmianami)
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku do oferty należy dołączyć Aktualną Koncesję wydaną
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem.
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się (art. 24 ust. 1 ustawy):
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majątku upadłego;
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu

7 / 28

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowoakcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza
lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia
uprawomocnienia się wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z
wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust.1 ustawy,
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba
że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy;
2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie,
o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszyli obowiązki
zawodowe, 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 dowolnych
środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który
udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu
i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1
ustawy) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
Dla I, II i III części zamówienia:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 5 do siwz,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organuwystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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7) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8) Jeżeli w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art 24 ust 1 pkt 5-8 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
9) Jeśli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa:
a) dokument lub dokumenty wymienione w pkt 6.2 ppkt 2-4 ppkt 6 siwz wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu do składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem do
składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu do składania ofert,
b) zamiast dokumentu wymienionego w pkt 6.2 ppkt 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu do
składania ofert.
10) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów , o których mowa w pkt 6. 2 ppkt 9 siwz zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapisy pkt 9 stosuje się odpowiednio.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do oferty należy dołączyć:
Dla I, II i III części zamówienia:
Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowejzałącznik nr 6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienie dokument składa
każdy z Wykonawców.
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, do
oferty należy dołączyć:
Dla I, II i III części zamówienia:
1) Oświadczenie wykonawcy, że oferowane usługi, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego –
załącznik nr 7 do siwz.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu(art. 22 ust. 1 ustawy) do
oferty należy dołączyć dla części I , II i III zamówienia, podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22
ust. 1
ustawy, zgodnie z art. 44 ustawy
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP zobowiązany jest oprócz oświadczeń
i dokumentów wymienionych powyżej dodatkowo:
- udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
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dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu ).
Treść zobowiązania powinna określać podmiot który oddaje zasoby do dyspozycji, jakie zasoby zostaną
udostępnione oraz sposób udostępnienia zasobów, a w przypadku „wiedzy i doświadczenia” zobowiązanie
podmiotu trzeciego do uczestnictwa w realizacji zamówienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Dla części I, II i III zamówienia
Dla części I zamówienia
Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
Zamawiający uzna warunek za spełniony
dokument potwierdzający, że wykonawca jest
jeśli wykonawca posiada ubezpieczenie od
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z
zamówienia, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5
sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł.
siwz ,
Dla części II zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeśli wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, z
sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł.
Dla części III zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeśli wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia z
sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 50 000,00 zł

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Dla części I, II i III
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, 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 wraz z
oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia, posiadają posiadają wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
zgodnie z opisem warunku z pkt 5 siwz.
4) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych usług, zgodnie z opisem warunku w pkt
5 siwz, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonywania i odbiorców, oraz załączeniem dowodów
potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie – zał nr 4 do siwz
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Dla części I zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
wykonawca, 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.
W przypadku usługi wykonywanej (tj. rozpoczętej,
a nie zakończonej) na poczet wymaganej wiedzy
i doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie jej
zrealizowana część. Tylko wartość tej części może być
przez Wykonawcę wskazana na poczet wymaganej, dla
celów wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, łącznej wartości usługi w zakresie
ochrony osób i mienia.
Ponadto Zamawiający uzna wykonawcę za niezdolnego
do wykonania zamówienia z należytą starannością w
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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.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca:
- 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 2014 r.,poz.
1099 ze zm.) i 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
Dla części II zamówienia
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
wykonawca, 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
również wykonuje, min 3 usługi ochrony osób i mienia o
wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto, każda.
W przypadku usługi wykonywanej (tj. rozpoczętej,
a nie zakończonej) na poczet wymaganej wiedzy
i doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie jej
zrealizowana część. Tylko wartość tej części może być
przez Wykonawcę wskazana na poczet wymaganej, dla
celów wykazania spełniania warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, łącznej wartości usługi w zakresie
ochrony osób i mienia.
Ponadto 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.
7) Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca:
-dysponuje osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, zgodnie zapisami
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ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (tekst jednolity z 2014 r.,poz. 1099 ze zm.) i staż
w usługach ochroniarskich min 2 lata, nie mniej niż 5
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.
Dla części III zamówienia
Posiadania wiedzy i doświadczenia;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli
wykonawca, w okresie ostatnich trzech lat przed
terminem składania ofert, wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
minimum 3 usługi ochrony fizycznej imprez masowych,
o ilości uczestników* minimum 5 000 każda, w tym:
minimum 1 usługę ochrony imprezy masowej w mieście
powyżej 500 tys. mieszkańców, gdzie wykonawca
przygotował pełną dokumentację przeprowadzenia
imprezy wraz z uzyskaniem w imieniu organizatora
niezbędnych zgód i pozwoleń, zgodnie z ustawą o
bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca
2009 r., wymagającą zmian w organizacji ruchu
drogowego na odcinku minimum 42 km.
* dla potrzeb niniejszego warunku „uczestnik” to
osoba biorąca udział w imprezie zarówno czynny
(np. zawodnicy, wykonawcy) jak i bierny (np. kibice,
obserwatorzy)
Ponadto 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.
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
wykonawca:
- 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 2014 r.,poz.
1099 ze zm.) i staż w usługach ochroniarskich min 2
lata, nie mniej niż 20 osób,
- dysponuje minimum 2 oznakowanymi nazwą firmy,
pojazdami samochodowymi,
- dysponuje środkami łączności bezprzewodowej.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
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Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.( tekst jednolity Dz. U. Z 2014 r., poz 1099 z póź.
zmianami

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. cena
95
6. _____
_____
2. doświadczenie zawodowe
5
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Jeżeli w danej części postępowania złożone zostaną, co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu po
dokonaniu oceny złożonych ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty przeprowadzona zostanie aukcja
elektroniczna.
W przypadku, gdy nie zostaną złożone trzy niepodlegające odrzuceniu oferty oferta najkorzystniejsza zostanie
wybrana ze złożonych ofert pisemnych.
W toku aukcji elektronicznej parametrem licytowanym będzie cena
Sposób oceny ofert w toku aukcji elektronicznej będzie obejmował przeliczanie postąpień
na punktową ocenę oferty, z uwzględnieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji.
Informacje dotyczące aukcji elektronicznej:
1) Aukcja zostanie przeprowadzona na platformie aukcji elektronicznych prowadzonej przez Urząd Miasta
Poznania, pod adresem https://poznan.marketplanet.pl (zwanej dalej systemem)
2) Zamawiający zaprosi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu do udziału
w aukcji drogą elektroniczną. W zaproszeniu Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 91b ust. 2
ustawy. Zaproszenie do aukcji zostanie wysłane na adres e-mail podany w formularzu ofertowym.
3) W formularzu ofertowym należy upoważnić osobę, która będzie składała oferty
w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej, gdyż będzie to osoba podpisująca dokument w toku aukcji
za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.
4) W aukcji Wykonawcy składają oferty w cenie brutto.
5) Do obsługi systemu niezbędny jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Microsoft Windows
w wersji oficjalnej wspieranej przez producenta oprogramowania oraz dostęp do sieci internetowej siła
szyfrowani: 128bit; dostęp
do Internetu: min. 56Kb na komputer zalecane szerokopasmowe łącze internetowe. Administrator gwarantuje
w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami internetowymi Internet Explorer i Mozilla Firefox w wersjach
oficjalnie wspieranych przez producentów oprogramowania.
6) Podpis elektroniczny:
Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej muszą dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Postąpienia składane w toku aukcji
elektronicznej muszą być opatrzone takim podpisem pod rygorem nieważności,
Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący
powinni dostarczyć Zamawiającemu wzór takiego podpisu w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
Rozwiązanie zastosowane w programie aukcyjnym polega
na tym, że po wprowadzeniu do systemu postąpienia (nowej oferty) wygenerowany zostanie elektroniczny
formularz opisujący ofertę Wykonawcy. System aukcyjny wymusi podpisanie formularza za pomocą podpisu
elektronicznego. System dokona automatycznej weryfikacji podpisu elektronicznego – w przypadku pozytywnej
weryfikacji postąpienie zostanie przyjęte.
Wykonawcy składający postąpienia są zobowiązani podpisywać oferty (postąpienia) w toku aukcji za pomocą
oprogramowania dostarczonego przez wystawcę podpisu elektronicznego,
W przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu
elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu.
Wymagania związane z rejestracją i identyfikacją Wykonawców:
Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla Wykonawców uczestniczących w aukcji utworzy Zamawiający,
wpisując wszystkie informacje żądane przez system. Podczas rejestracji wysyłany jest e-mail na adres
wskazany w ofercie z loginem i jednorazowym hasłem do systemu. Wykonawcy logują się do systemu
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samodzielnie. Przy pierwszej próbie zalogowania do systemu Wykonawca zostanie poproszony o zmianę hasła
na hasło docelowe.
7) Termin otwarcia i zamknięcia aukcji zostanie podany w zaproszeniu do udziału
w aukcji elektronicznej.
8) W sytuacji, gdy złożone zostaną, co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty (tj. takie, które uzyskają tą samą
liczbę punktów w jedynym kryterium cena, a system wskaże, iż dane oferty znajdują się w rankingu na pozycji
1, aukcja nie zostanie zamknięta. Mechanizm opisujący kontynuację aukcji zostanie podany w zaproszeniu do
udziału w aukcji, o którym mowa w pkt. 2
9) W sytuacji, gdy złożone zostaną, co najmniej dwie najkorzystniejsze oferty (tj. takie, które uzyskają taki sam
bilans ceny i innych kryteriów określonych w SIWZ) system wskaże, iż powyższe oferty znajdują się w rankingu
na pozycji 1. W takim przypadku Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
10) Po zamknięciu aukcji elektronicznej Zamawiający zamieści informacje określone
w art. 92 ustawy na stronie pod adresem www.bip.poznan.pl i przekaże w sposób określony w SIWZ.
11) Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta
z niższą ceną, niż wskazywała oferta w formie papierowej, zwycięzca aukcji zobowiązany będzie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, przedstawić ponownie wypełniony formularz
ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do wzoru umowy, uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne ceny
jednostkowe nie mogą być wyższe niż te podane w formularzu załączonym do oferty. Wszystkie ceny
jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna wartość zamówienia z podatkiem VAT była, co najmniej
równa cenie zaoferowanej podczas aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy niemożliwe będzie dostosowanie
kwoty aukcji do ceny z formularza ofertowego, Wykonawca może zaokrąglić zaoferowaną podczas aukcji cenę
w dół.
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
NT.5.212.36.2015

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
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Data: 24/11/2015 Godzina: 11:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 24/11/2015
(dd/mm/rrrr) Godzina11:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: _____
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy dla I, II, III części zamówienia w przypadku:
- zmiany stawki podatku VAT, na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana stawek podatku VAT, spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena
netto pozostanie niezmienna.
- zmniejszenia zakresu świadczenia usługi, jeśli ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie, zbycie lub
wyłączenie z eksploatacji któregoś z obiektów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu
powyższej sytuacji. W w. w przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone,
- zmiany godzin świadczenia usługi w poszczególnych oddziałach, bez uzyskania zgody Wykonawcy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu powyższej sytuacji z wyprzedzeniem 14 dni.

VI.4) Procedury odwoławcze:
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
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VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, 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 niniejszej ustawy.
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. (art. 180-198 ustawy)
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. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec innych czynności 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.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/11/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-150277
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Usługa ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w
roku 2016
Część nr : 1
Nazwa : Ochrona Budynku Dyrekcji, Oddziału Malta, Campingu Malta, Młodzieżowego
Ośrodka Sportowego, Ośrodka Przywodnego Rataje, Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka, zwanego ,,
Chwiałka” , Oddziału Arena, Oddziału Golęcin.
1) Krótki opis:
Ochrona Budynku Dyrekcji, Oddziału Malta, Campingu Malta, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, Ośrodka
Przywodnego Rataje, Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka, zwanego ,, Chwiałka” , Oddziału Arena, Oddziału
Golęcin- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do siwz.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
79710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Ochrona Budynku Dyrekcji, Oddziału Malta, Campingu Malta, Młodzieżowego Ośrodka Sportowego, Ośrodka
Przywodnego Rataje, Lodowiska im. Witalisa Ludwiczaka, zwanego ,, Chwiałka” , Oddziału Arena, Oddziału
Golęcin- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1a do siwz.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 928000.00
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy dla I, II, III części zamówienia w przypadku:
- zmiany stawki podatku VAT, na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana stawek podatku VAT, spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena
netto pozostanie niezmienna.
- zmniejszenia zakresu świadczenia usługi, jeśli ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie, zbycie lub
wyłączenie z eksploatacji któregoś z obiektów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu
powyższej sytuacji. W w. w przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone,
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- zmiany godzin świadczenia usługi w poszczególnych oddziałach, bez uzyskania zgody Wykonawcy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu powyższej sytuacji z wyprzedzeniem 14 dni.
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Usługa ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w
roku 2016
Część nr : 2

Nazwa : Sezonowa ochrona Lodowiska Malta oraz Basenów Letnich

1) Krótki opis:
Sezonowa ochrona Lodowiska Malta oraz Basenów Letnich= szczegółowy opis przedmioty zamówienia
załącznik 1a do siwz

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
79710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Sezonowa ochrona Lodowiska Malta oraz Basenów Letnich
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 57000.00
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy dla I, II, III części zamówienia w przypadku:
- zmiany stawki podatku VAT, na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana stawek podatku VAT, spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena
netto pozostanie niezmienna.
- zmniejszenia zakresu świadczenia usługi, jeśli ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie, zbycie lub
wyłączenie z eksploatacji któregoś z obiektów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu
powyższej sytuacji. W w. w przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone,
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- zmiany godzin świadczenia usługi w poszczególnych oddziałach, bez uzyskania zgody Wykonawcy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu powyższej sytuacji z wyprzedzeniem 14 dni.
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Usługa ochrony fizycznej osób i mienia POSiR w
roku 2016
Część nr : 3

Nazwa : Ochrona fizyczna imprez i imprez masowych.

1) Krótki opis:
Ochrona fizyczna imprez i imprez masowych- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 c do
siwz

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
79710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Ochrona fizyczna imprez i imprez masowych.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta: PLN
bez VAT: 60000.00
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 01/01/2016 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 31/12/2016 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o mowa w art. 67 ust.1 pkt 6.
Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy dla I, II, III części zamówienia w przypadku:
- zmiany stawki podatku VAT, na usługi będące przedmiotem niniejszej umowy, jeśli zmiana nastąpi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy.
Zmiana stawek podatku VAT, spowoduje zmianę kwot podatku VAT i ceny brutto wynikającej z umowy, cena
netto pozostanie niezmienna.
- zmniejszenia zakresu świadczenia usługi, jeśli ze względów organizacyjnych nastąpi przekazanie, zbycie lub
wyłączenie z eksploatacji któregoś z obiektów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu
powyższej sytuacji. W w. w przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie proporcjonalnie umniejszone,
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- zmiany godzin świadczenia usługi w poszczególnych oddziałach, bez uzyskania zgody Wykonawcy.
Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie o wystąpieniu powyższej sytuacji z wyprzedzeniem 14 dni.
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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