Toruń: Świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia
Numer ogłoszenia: 424652 - 2009; data zamieszczenia: 10.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa Nr 1440 , ul. Sienkiewicza 37, 87-100 Toruń, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 056 65 32 700, faks 056 65 32 710.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wojskowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w zakresie ochrony osób i mienia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w zakresie
ochrony osób i mienia na rzecz Archiwum Wojsk Lądowych Filia Nr 1 w Toruniu. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3. SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.70.00.00-1, 79.71.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności: 1. posiadają
uprawnienia do wykonania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz udokumentują to przez wykazanie
posiadania uprawnień do wykonania działalności związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia publicznego, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na
podstawie art. 24 ustawy oraz udokumentują to poprzez złożenie aktualnych zaświadczeń,
dokumentów,

informacji

potwierdzających,

że

wykonawca

nie

podlega

wykluczeniu

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu dokonywana będzie wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o dokumenty
i oświadczenia wymienione w pkt. 9. SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że wykonawca spełnia ww. warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z ww.
warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu do oferty muszą być załączone następujące dokumenty
i oświadczenia: 1. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (według wzoru jak
załącznik nr 1 do SIWZ), 2. 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, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę
do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów
prawa lub innych dokumentów, 4. ważną Koncesję wydaną przez MSWiA w zakresie ochrony osób
i mienia, 5. poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli, co najmniej ZASTRZEŻONE dla osób
uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy, wymienionych
w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, 6. polisę lub inny
dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
(suma ubezpieczenia nie niższa niż 50.000 zł), 7. oświadczenie wykonawcy o wyposażeniu
planowanych

do

realizacji

przedmiotu

zamówienia

pracowników

ochrony

w

jednolite

umundurowanie, środki przymusu bezpośredniego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie mienia
i osób, środki łączności bezprzewodowej oraz wymaganą przez zamawiającego broń,
8. oświadczenie o gotowości użycia grupy interwencyjnej, która w czasie nie więcej niż 10 minut od
wezwania, jest w stanie podjąć działania w celu wsparcia posterunku ochronnego w przypadku
jego zagrożenia, 9. protokół z przeprowadzonej wizji lokalnej obiektów i terenu podlegającego
ochronie oraz zapoznaniu się z opracowaną Instrukcją Ochrony Archiwum, sporządzony
bezpośrednio po przeprowadzonej wizji w obecności Kierownika Archiwum, 10. imienny wykaz
pracowników ochrony planowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy wraz
z załączonymi do niego imiennymi: poświadczeniami bezpieczeństwa, licencjami i pozwoleniami
na posiadanie broni palnej(*), 11. wykaz numerowy i ilościowy wydzielonej broni obiektowej,
przeznaczonej

przez

wykonawcę

do

realizacji

przedmiotu

zamówienia(*),

12.

wykaz

typów/rodzajów oraz numery rejestracyjne pojazdów będących w posiadaniu wykonawcy,
przeznaczonych do zabezpieczenia realizacji przedmiotu zamówienia(*). Uwaga: - dokumenty
oznaczone (*) wykonawca winien przedstawić zamawiającemu po rozstrzygnięciu postępowania
jednak nie później niż w dniu podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.biuletyn.mon.gov.pl - w odnośniku ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - Jednostki
Wojskowe.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Jednostka
Wojskowa 1440, ul. Sienkiewicza 37, 87 - 100 Toruń, budynek nr 6 pokój nr 1.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Jednostka Wojskowa 1440, ul. Sienkiewicza 37, 87 - 100 Toruń kancelaria JW budynek nr 6 pokój nr 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

