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UNIA EUROPEJSKA
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Faks (352) 29 29-42670
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
Oficjalna nazwa:

Jednostka Wojskowa 3132

Adres pocztowy:

Kobylanka
73-108

Miejscowość:

Kobylanka

Kraj:

Polska

Punkt
kontaktowy:

Jednostka Wojskowa 3132

Osoba do
kontaktów:

kpt mgr inż. Ireneusz Ciechacki

E-mail:

1262@finanse.mil.pl

Kod
pocztowy:

73-108

Tel.:

663489282

Faks:

09157067019

Adres(y) internetowy(e) (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny,
w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/Urząd krajowy lub federalny

Ogólne usługi publiczne

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Środowisko

Agencja/Urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja
międzynarodowa
Inne (proszę określić):

Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inne (proszę określić):
Jednostka wojskowa

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak

nie
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Usługa całodobowej ochrony obiektów, sprawowania dozoru dwa razy na dobę przez grupę interwencyjną oraz
obsługę biura przepustek JW 3132 Kobylanka”
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)
a) Roboty budowlane
Wykonanie

b) Dostawy
Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego,
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Najem

c) Usługi
Kategoria usługi: nr 23
(dla usług kategorii 1-27 zob.
załącznik II do dyrektywy 2004/18/
WE)

Leasing
Połączenie powyższych
form

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług
Jednostka Wojskowa 3132 Kobylanka
Kod NUTS PL423

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
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
LUB, jeżeli dotyczy,maksymalna liczba uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:

lub miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy; podać wyłącznie dane liczbowe):
Szacunkowa wartość bez VAT:
LUB Zakres: między

Waluta:
a

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia)::
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony obiektów, dozór sprawowany dwa razy na dobę
przez grupę interwencyjną oraz obsługa biura przepustek kompleksu nr 1953 w Kobylance przez Specjalistyczną
Uzbrojoną Formację Ochronną – SUFO)
Usługa całodobowej ochrony obiektów i dozór sprawowany przez grupę interwencyjną będą wykonywane przez
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną bojową. Obsługa biura przepustek będzie wykonywana przez
pracowników ochrony wyposażonych w pałki wielofunkcyjne, kajdanki - bez broni. Wykonawca dodatkowo
wyposaży pracowników wykonujących przedmiot zamówienia całodobowej ochrony obiektów i obsługi biura
przepustek w łączność radiową z grupami interwencyjnymi swojej firmy. Grupa interwencyjna po otrzymaniu
informacji o zdarzeniu w przeciągu 10 minut od chwili wezwania przez pracownika ochrony obiektów musi dotrzeć
do ochranianego przez wykonawcę obiektu zapewniając pomoc znajdującym się tam pracownikom firmy. Ponadto
grupa interwencyjna będzie sprawowała dozór dwa razy na dobę sprawdzając teren jednostki od wewnątrz
kompleksu 1953.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

79710000

Dodatkowe przedmioty

79711000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

79715000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) Podział na części (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B w
liczbie odpowiadającej liczbie części)
tak

nie

Jeżeli tak, oferty należy składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole):
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części i opcje, jeżeli dotyczy)
I. Całodobowa ochrona fizyczna terenu, sprawowanie dozoru dwa razy na dobę przez grupę interwencyjną oraz
obsługę biura przepustek JW 3132 Kobylanka przez (Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną).
1. Całodobowa ochrona fizyczna terenu w obiekcie nr 1953 w Kobylance.
1) Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie obiektu nr 1953 na dwóch posterunkach zewnętrznych,
polegająca na prowadzeniu patrolowania terenu, ochronie fizycznej i kontroli osób wchodzących i wychodzących,
pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających oraz kontroli wnoszenia, deponowania i wydawania z depozytu
telefonów komórkowych lub innych urządzeń służących do przekazywania lub rejestracji dźwięku i obrazu na
zasadach określonych w „Instrukcji ochrony” zatwierdzonej przez zleceniodawcę. Jeden posterunek jest chroniony
całodobowo natomiast drugi posterunek podlega ochronie siedemnastogodzinnej w dni powszednie, a w dni wolne
od pracy całodobowo.
2) Obsługa określona w pkt. 1 odbywać się będzie na zmiany.
3) Na posterunkach i wartowni służbę pełnią licencjonowani pracownicy ochrony posiadający aktualne orzeczenia
lekarskie pracownika ochrony i poświadczenia bezpieczeństwa:
a) dowódca ochrony - winien posiadać licencję II - go stopnia ochrony fizycznej osób i mienia oraz
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
minimum „ZASTRZEŻONE”;
b) dwóch pracowników ochrony - winni posiadać licencję I - go stopnia ochrony fizycznej osób i mienia
oraz poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
minimum „ZASTRZEŻONE”.
4) W godzinach dziennych i nocnych służba pełniona jest na zasadach:
- określonych w Instrukcji ochrony;
- służba wartowników oparta jest na zasadzie zamienności
5) W czasie zmiany pracownicy ochrony muszą być odpowiednio wyposażeni i uzbrojeni, a także zobowiązani
są posiadać stałą łączność radiową pomiędzy wszystkimi pracownikami - wszystkie te wymienione elementy
zabezpieczy wykonawca, a między służbą dyżurną i pracownikami ochrony zleceniodawca.
6) W czasie zmiany pracownicy ochrony muszą być jednolicie umundurowani i oznakowani.
7) Do miejsca pełnienia służby pracownik ochrony dowożony jest przez wykonawcę.
8) Zleceniodawca nie przewiduje prowadzenia odpraw i sprawdzeń pracowników ochrony przed przyjęciem
służby. Zdanie i przyjęcie obowiązków dowódcy ochrony meldowane jest oficerowi dyżurnemu jednostki,
podczas którego udzielany jest instruktaż do służby, określany jest wariant patrolowania oraz przedstawione są
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uwagi ze zdawanej służby ochronnej. W przypadkach szczególnych zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
sprawdzenia pracowników ochrony w zakresie zdolności do pracy.
9) W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do:
a) dokładnej znajomości obowiązujących w Jednostce Wojskowej zasad wchodzenia i wychodzenia osób oraz
wjeżdżania i wyjeżdżania pojazdów na (z) teren (u) posterunków i bezwzględnego ich stosowania;
b) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w stosunku do zawartości bagażu osoby wchodzącej /wychodzącej/ na
teren /z terenu/ ochranianego, wzywa oficera dyżurnego /lub jego pomocnika/ jako organ porządkowy do podjęcia
czynności kontroli osobistej;
c) dokładnego wykonywania poleceń i obowiązków wynikających z ,,Instrukcji ochrony” zatwierdzonej przez
zleceniodawcę i uzgodnionej z wykonawcą;
d) dokładnej znajomości topografii terenu kompleksu oraz terenu ochranianego posterunku;
e) dokonywania systematycznego obchodu terenu kompleksu po trasie ustalonej przez zleceniodawcę w celu
kontroli zagrożeń w systemie ochrony, zagrożeń pożarowych, awarii urządzeń elektrycznych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub innych awarii;
f) w przypadku stwierdzenia naruszenia systemu ochrony, kradzieży, awarii, pożaru lub innych podobnych zdarzeń,
podejmowania kroków ograniczających wystąpienie strat, poprzez powiadomienie oficera dyżurnego Jednostki
oraz osób odpowiedzialnych w imieniu zleceniodawcy i wykonawcy, a także zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
g) wykonywania doraźnych poleceń, mieszczących się w obowiązkach pracownika ochrony wydawanych przez
oficera dyżurnego lub osoby upoważnione ze strony zleceniodawcy;
h) poddawania się kontrolom pełnienia służby prowadzonym przez oficera dyżurnego i osoby upoważnione ze
strony zleceniodawcy i wykonawcy;
i) dopuszczania do otwierania /zamykania/ obiektów podlegających ochronie na zasadach określonych przez
zleceniodawcę;
j) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i ppoż. oraz zarządzeń zleceniodawcy;
k) przekazywania zleceniodawcy wszelkich informacji związanych z ochroną obiektu w formie pisemnej.
2. Dozór grupy interwencyjnej na terenie obiektu 1953.
Dozór grupy interwencyjnej na terenie obiektu nr 1953 sprawowany będzie od wewnętrznej strony obiektu, wzdłuż
ogrodzenia.
1) Po przybyciu do jednostki grupa interwencyjna otrzymuje od oficera dyżurnego środki łączności i instrukcje do
wykonania zadania.
2) Grupa interwencyjna własnym środkiem transportu dokona sprawdzenia terenu obiektu nr 1953 zgodnie z
wskazaną trasą przez oficera dyżurnego jednostki.
3) Sprawdzeniu podlegać będą osoby i pojazdy znajdujące się przy ogrodzeniu. W przypadku trudności w
czynnościach kontrolnych dowódca grupy przekaże informacje oficerowi dyżurnemu jednostki.
4) Dozór grupy interwencyjnej określony w ppkt.1, będzie realizowany w czasie do 30min.
5) W godzinach dziennych i nocnych służba pełniona jest na następujących zasadach:
a) Grupa interwencyjna dokonuje przeglądu terenu od wewnątrz kompleksu, sprawdza osoby, których zachowanie
wydaje się podejrzane lub przebywanie w godzinach nocnych jest nie nieuzasadnione.
b) W czasie interwencji pracownicy muszą być odpowiednio wyposażeni i uzbrojeni .
6) W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do:
a) wezwania oficera dyżurnego /lub jego pomocnika/ jako organu porządkowego do podjęcia
czynności kontroli osobistej;
b) w przypadku stwierdzenia naruszenia systemu ochrony, kradzieży, pożaru lub innych podobnych
zdarzeń, podejmowania kroków ograniczających wystąpienie strat, poprzez powiadomienie oficera dyżurnego
jednostki, a także zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
c) przekazywania zleceniodawcy wszelkich informacji związanych z ochroną obiektu w formie pisemnej.
I. Całodobowa obsługa biura przepustek obiektu nr 1953.
1) Całodobowa obsługa i ochrona biura przepustek na terenie obiektu nr 1953 będzie wykonywana: na zewntrz
przy głównej bramie wjazdowej i wewnątrz w pomieszczeniu biura przepustek, polegająca na: ochronie fizycznej
i prowadzeniu kontroli osób wchodzących (wychodzących) oraz pojazdów wjeżdżających i (wyjeżdżających) na
(z) teren (u) jednostki wojskowej oraz na kontroli wnoszenia, deponowania i wydawania z depozytu telefonów
komórkowych lub innych urządzeń służących do przekazywania lub rejestracji dźwięku i obrazu na zasadach
określonych w „Instrukcji biura przepustek” zatwierdzonej przez zleceniodawcę.
2) Obsługa określona w pkt. 1 odbywać się będzie na zmiany. Jedna zmiana trwa 24 godziny.
3) Na biurze przepustek służbę pełnić będą licencjonowani pracownicy ochrony posiadający aktualne orzeczenia
lekarskie pracownika ochrony i poświadczenia bezpieczeństwa:
a) pracownicy ochrony - winni posiadać licencję I - go stopnia ochrony fizycznej osób i mienia oraz
poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
minimum „ZASTRZEŻONE”.
4) Służba pełniona jest na następujących zasadach:
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a) całodobowo
- na zewnętrz przy głównej bramie wjazdowej i wewnątrz w pomieszczeniu biura przepustek;
b) oparta jest na zasadzie zamienności;
c) nadzór nad właściwym pełnieniem służby przez pracowników ochrony zgodnie z „Instrukcją biura przepustek”;
5) W czasie zmiany pracownicy ochrony muszą być odpowiednio wyposażeni i uzbrojeni, a także zobowiązani są
posiadać stałą łączność radiową pomiędzy sobą i pełniącą nadzór służbą dyżurną.. Łączność radiową pomiędzy
pracownikami ochrony zabezpieczy wykonawca, a między służbą dyżurną i pracownikami ochrony zleceniodawca.
6) W czasie zmiany pracownicy ochrony muszą być jednolicie umundurowani i oznakowani.
7) Do miejsca pełnienia służby pracownik ochrony dowożony jest przez wykonawcę.
8) Zleceniodawca nie przewiduje prowadzenia odpraw i sprawdzeń pracowników ochrony przed przyjęciem
służby. Zdanie i przyjęcie obowiązków pracownicy ochrony meldują na zmianę: zdający – obejmujący oficerowi
dyżurnemu jednostki, podczas której udzielany jest instruktaż do służby, określane są zadania oraz przedstawione
są uwagi ze zdawanej służby ochronnej. W przypadkach szczególnych zleceniodawca zastrzega sobie możliwość
sprawdzenia pracowników ochrony w zakresie zdolności do pracy.
9) W ramach realizacji przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do:
a) dokładnej znajomości obowiązujących w Jednostce Wojskowej zasad wchodzenia i wychodzenia oraz
wjeżdżania i wyjeżdżania osób i pojazdów na(z) teren(u) jednostki wojskowej i bezwzględnego ich stosowania;
b) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w stosunku do zawartości bagażu osoby wchodzącej /wychodzącej/ na
teren /z terenu/ ochranianego, wzywa oficera dyżurnego /lub jego pomocnika/ jako organ porządkowy do podjęcia
czynności kontroli osobistej;
c) dokładnego wykonywania poleceń i obowiązków wynikających z ,,Instrukcji ochrony”, zatwierdzonej przez
zleceniodawcę i uzgodnionej z wykonawcą;
d) dokładnej znajomości topografii terenu wzdłuż ogrodzenia po prawej i lewej strony głównej bramy wjazdowej.
e) dokonywania systematycznego obchodu terenu kompleksu po trasie ustalonej przez zleceniodawcę w celu
kontroli zagrożeń w systemie ochrony, zagrożeń pożarowych, awarii urządzeń elektrycznych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub innych awarii;
f) w przypadku stwierdzenia naruszenia systemu ochrony, kradzieży, awarii, pożaru lub innych podobnych zdarzeń,
podejmowania kroków ograniczających wystąpienie strat, po przez powiadomienie oficera dyżurnego Jednostki
oraz osób odpowiedzialnych w imieniu zleceniodawcy i wykonawcy, a także zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
g) wykonywania doraźnych poleceń, mieszczących się w obowiązkach pracownika ochrony wydawanych przez
oficera dyżurnego lub osoby upoważnione ze strony zleceniodawcy;
h) Poddawania się kontrolom pełnienia służby prowadzonym przez oficera dyżurnego
i osoby upoważnione ze strony zleceniodawcy i wykonawcy;
i) dopuszczania do otwierania /zamykania/ obiektów podlegających ochronie na zasadach określonych przez
zleceniodawcę;
j) przestrzegania przepisów wynikających z instrukcji bhp i ppoż. oraz zarządzeń zleceniodawcy;
k przekazywania zleceniodawcy wszelkich informacji związanych z usługą biura przepustek i ochroną obiektu w
formie pisemnej.
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane liczbowe): Waluta: EUR
624000.00
LUB Zakres: między

a

Waluta:

II.2.2) Opcje (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać opis takich opcji:
Jeżeli jest znany, wstępny harmonogram odwołania się do tych opcji:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
Liczba możliwych wznowień zamówienia (jeżeli
dotyczy):

lub Zakres: między

a

Jeżeli jest znany, w przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:
lub dniach:
(od udzielenia zamówienia)
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II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Okres w miesiącach:

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

01/01/2010 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

31/12/2010 (dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

9/ 18

ENOTICES_jw3132 - ID:2009-XXXXXX

Formularz standardowy 2 — PL

Usługa całodobowej ochrony obiektów, sprawowania dozoru dwa razy na dobę przez
grupę interwencyjną oraz obsługę biura przepustek JW 3132 Kobylanka”
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Wadium – Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 8000 tys. zł.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości
8000 tys. zł (słownie: osiem tysięcy złotych,). Formy i sposób wniesienia wadium
określa siwz.
III.1.2) Główne warunki finansowania i uzgodnienia płatnicze oraz/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Jeżeli tak, opis szczególnych warunków
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru
2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne art. 22 ust. 1 i art. 24
ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych xe zm z wykorzystaniem wzoru
3) potwierdzenie wniesienia wadium
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
objętych przedmiotem zmówienia oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.- Prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda następujących dokumentów: ze zm.
1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) koncesja, zezwolenie lub licencja, na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym, zwanym dalej „ zamówieniem”;
3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4- 8 ustawy,
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
1)polisa lub inny dokument potwierdzający, że (jeżeli dotyczy):
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej zblizona do kwoty zamówienia powyzej
624 tys. zł
2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika
Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu
Ubezpieczeń
Społecznych
lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 6
miesiący przed upływem terminu składania ofert.
Wymienione dokumenty składane są w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawce
III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
1 koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy (jeżeli dotyczy):
nakładają obowiązek ich posiadania na podjęcie
działalności gospodarczej przedsiębiorców zakresie
objętym zamówieniem publicznym;
2 wykaz pracowników ochrony zatrudnionych w firmie,
którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz
numerami
poświadczeń
bezpieczeństwa
osobowego, terminami ich ważności oraz klauzulami
dostępu do informacji niejawnych podanymi według
wzoru:
3 wykaz tych samych pracowników ochrony
zatrudnionych w firmie, o których mowa w pkt. h
którzy będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz
z ich numerami licencji pracownika ochrony, ich
stopniami oraz datami wydania podanymi według
wzoru:
4 nazwisko Pełnomocnika ds. ochrony informacji
niejawnych zatrudnionego obecnie w firmie, rodzaj
klauzuli dostępu do informacji niejawnych oraz
numer i termin ważności jego poświadczenia
bezpieczeństwa podane według wzoru: dane o
odbyciu szkolenia specjalistycznego, zaświadczenie o
przeszkoleniu, przez kogo szkolony, termin odbytego
szkolenia. Zamawiający wymaga, aby dane zawarte
w powyższym wykazie były potwierdzone poprzez
dołączenie kserokopii poświadczonej za zgodność
z
oryginałem
poświadczenia
bezpieczeństwa
Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych;
5 wykaz wykonanej najmniej 1usługi, które Wykonawca
wykonał w okresie ostatnich 3 lat (tj. 36 miesięcy licząc
do dnia wszczęcia niniejszego postępowania), a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością
usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości zbliżonej do kwoty zamówienia624 tys.,, oraz przedmiotu, dat wykonania i odbiorców
oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że
usługi te zostały wykonane należycie.
III.2.4) Zamówienia zastrzeżone (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
tak

nie

Jeżeli tak,odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Firma przystępująca do przetargu musi spełniać warunki określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. 2005, nr 196, poz. 1631 z późn. zm.), ustawie o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1999, nr 114 poz. 740
z późniejszymi zmianami), rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 19.6.1999 r. w sprawie ochrony
przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej (Dz. U. 1999 nr 60 poz. 647 z późn. zm.).
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe pracowników
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

Kandydaci zostali już zakwalifikowani
tak

nie

Jeżeli tak, należy podać w pkt VI.3) nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców Informacje
Dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

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
LUB Przewidywana minimalna liczba

a , jeżeli właściwe, maksymalna liczba

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
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IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć odpowiednie pole(a))
Najniższa cena
LUB
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 specyfikacji, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w
dokumencie opisowym
Kryteria

Waga

Kryteria

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

Waga

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak

nie

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej (jeżeli dotyczy)
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
PN/UOPWE/01/2009
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.: 2009/S 213-307728

z dnia
05/11/2009

(dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów) lub dokumentu opisowego (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data:

(dd/mm/rrrr)

Godzina:

Dokumenty odpłatne
tak

nie

Jeżeli tak, Cena (podać wyłącznie dane liczbowe):
Warunki i sposób płatności:

Waluta:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 18/12/2009 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 09:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
możliwe do określenia): (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:
(dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
ES

CS

DA

DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK

inny:
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do:
(dd/mm/rrrr)
LUB Okres w miesiącach:

LUB dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 18/12/2009 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 10:00
Miejsce (jeżeli dotyczy): Jednostka Wojskowa 3132 73-108 Kobylanka Sala odpraw
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie

SL

FI

SV
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SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ (jeżeli dotyczy)
tak
nie
Jeżeli tak, przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
tak
nie
Jeżeli tak, odniesienie do projektów i/lub programów:
VI.3) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Urząd Zamówień Publicznych, .

Adres pocztowy:

Al. Szucha 2/4,

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

-00-582

Kraj:

Polska

Tel.:

Tel. (48-22) 458 77
01

E-mail:

. E-mail odwolania@uzp.gov.pl.

Faks:

Faks (48-22) 458
77 00.

Adres internetowy (URL):

http:// www.uzp.gov.pl.

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

Kod
pocztowy:

Kraj:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 LUB, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi sie do Prezesa Urzędu Zamówień
publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia
protestu, jednocześnie przekazujac jego kopie Zamawiajacemu. Złozenie odwołania w placówce pocztowej
operatora publicznego jest równoznaczne z wniesieniem do Prezesa.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

Urząd Zamówień Publicznych

Adres pocztowy:

Al. Szucha 2/4,

Miejscowość:

Warszawa.

Kod
pocztowy:

00-582

Kraj:

Polska

Tel.:

(48-22) 458 77 01.

E-mail:

odwolania@uzp.gov.pl.

Faks:

(48-22) 458 77 00.

Adres internetowy (URL):

http:// www.uzp.gov.pl

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
Data wysłania automatycznie się zaktualizuje, kiedy ogłoszenie zostanie wysłane do publikacji
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ZAŁĄCZNIK A
DODATKOWE ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
I) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

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)
Oficjalna nazwa:

Jw 3132 73-108 Kobylanka

Adres pocztowy:

Jw 3132 73-108 Kobylanka

Miejscowość:

Kobylanka

Kraj:

Polska

Punkt kontaktowy:

Jw 3132 73-108 Kobylanka

Osoba do kontaktów:

kpt mgr inż.Ireneusz Ciechacki

E-mail:

1262@finanse mil

Adres internetowy (URL):

http://www.bip.gov.pl

Kod
pocztowy:

73-108

Tel.:

48663489282,
48915767002

Faks:

489157067019

III) ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE, GDZIE NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O
DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Kraj:
Punkt kontaktowy:

Tel.:

Osoba do kontaktów:
E-mail:
Adres internetowy (URL):

Faks:
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ZAŁĄCZNIK B (1)
INFORMACJE O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ nr NAZWA
1) KRÓTKI OPIS
2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES
Jeżeli jest znana, szacunkowa wartość bez VAT (podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

LUB Zakres: między

Waluta:

a

4) WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU
TRWANIA ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy)
Okres w miesiącach:

lub dniach:

LUB
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

5) INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

