Dz.U./S S74
15/04/2019
175404-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/7

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175404-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi ochroniarskie
2019/S 074-175404
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
00000156003300
ul. Warszawska 24, budynek W-9/pok. 110
Kraków
31-155
Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Karlikowska
Tel.: +48 126282661
E-mail: zampub@pk.edu.pl
Faks: +48 126282072
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pk.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.pk.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Całodobowa ochrona należących do Politechniki Krakowskiej terenów i budynków oraz obsługa portierni i szatni
w budynkach wydziałów.
Numer referencyjny: KA-2/049/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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79710000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Całodobowa ochrona należących do Politechniki Krakowskiej terenów i budynków oraz obsługa portierni i szatni
w budynkach wydziałów

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79715000
98341120

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona należących do Politechniki Krakowskiej terenów i budynków
przy ul. Warszawskiej 24, ul. Kamiennej 17, ul. Podchorążych 1, ul. Kanoniczej 1, ul. Skarżyńskiego 1, ul. Lea
114, ul. Bydgoskiej 19 A i al. Jana Pawła II 37 oraz obsługa portierni i szatni w budynkach wydziałów.
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/07/2019
Koniec: 01/07/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
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Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r.
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142) posiadają ważną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art.
24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w
SIWZ.
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
— Aktualna koncesja na świadczenie usługi ochrony osób i mienia
— Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie – wg załącznika nr 4 do
SIWZ,
— Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg załącznika nr 5
do SIWZ
— Wykaz minimum 15 osób, kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (w tym koordynatora), wpisanych
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika
ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
2142), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ,
— dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy
przedłożyć:
— Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
— Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp
wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
— Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
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3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
— Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 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 składania ofert
— Informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkani
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące wiedzy
i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i potencjałem technicznym.
Wiedza i doświadczenie
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi w zakresie ochrony osób i mienia realizowane w budynkach użyteczności publicznej o
wzmożonym ruchu osobowym, każda świadczona na podstawie odrębnej umowy przez okres co najmniej 12
kolejnych miesięcy, przy czym wartość jednej z usług nie może być mniejsza niż 3 000 000 PLN brutto w skali
roku.
Przez budynek użyteczności publicznej - rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym
usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, a także budynek biurowy i socjalny.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie wykaże, że do
realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował:
1) co najmniej 15 osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kwalifikowanymi pracownikami ochrony
fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz posiadającymi legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142)
Potencjał techniczny
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o zamówienie:
1) dysponuje w pełni wyposażoną, całodobową bazą monitorowania typu dyspozytorskiego z możliwością
podłączenia monitorowanych obiektów Zamawiającego
2) posiada własna częstotliwość radiową zabezpieczającą łączność alarmową pomiędzy obiektem/obiektami
oraz grupami interwencyjnymi a alarmowym centrum operacyjnym/całodobową bazą monitorowania
3) dysponuje, co najmniej trzema własnymi pojazdami oznakowanymi w sposób charakterystyczny dla
Wykonawcy wraz z dwuosobowymi grupami interwencyjnymi. Osoby wchodzące w skład grupy interwencyjnej,
powinny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia
4) dysponuje sprzętem, niezbędnym do wykonywania zamówienia:
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— latarki szperacze - 30 sztuk
— telefony komórkowe - 10 sztuk
— urządzenia do rejestracji obchodów (min. 40 punktów kontrolnych zainstalowanych u Zamawiającego)
— urządzeniami anytynapadowymi - 25 sztuk
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki realizacji zamówienia oraz sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określony został w
projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych w projekcie umowy.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 2 % ceny ofertowej.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/05/2019
Czas lokalny: 11:30

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 21/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
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Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, ul. Warszawska 24, budynek W-9 (10-24), pokój
nr 110, POLSKA.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 PLN).
Oferta powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ oraz według
treści formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, w szczególności oferta winna
zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy zawierający cenę za wykonanie zamówienia oraz dane do obliczenia punktacji
wg kryteriów oceny ofert określonych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - JEDZ
Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
c) jeśli dotyczy – pełnomocnictwo lub inny dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych
dokumentów składanych wraz z ofertą. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, pełnomocnictwo
do reprezentowania w postępowaniu, winno być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z
podmiotów występujących wspólnie.
Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub elektroniczna kopia dokumentu poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem.
d) Jeśli dotyczy – zobowiązanie podmiotu trzeciego (wg załącznika nr 8 do SIWZ)
Forma dokumentu: Oryginał w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu kwalifikowanego
podpisu elektronicznego lub w elektroniczna kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
e) dowód wniesienia wadium
Forma dokumentu: w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – elektroniczny oryginał
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu.
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy,
działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224584740
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224584740

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/04/2019

15/04/2019
S74
https://ted.europa.eu/
TED
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