
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.iopan.gda.pl/bip/przetarg228

Sopot: Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach Instytutu
Oceanologii PAN

Numer ogłoszenia: 87920 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Oceanologii PAN , ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, woj.

pomorskie, tel. 058 5517281, faks 058 5512130.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.iopan.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa zapewnienia ochrony mienia w obiektach

Instytutu Oceanologii PAN.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

usługa zapewnienia ochrony mienia przez pięć dni w tygodniu w godz. 14:30 - 7:30 oraz całodobowo w soboty,

niedziele i święta w obiektach Instytutu Oceanologii PAN, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla Zamawiającego Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii

Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie 3. Ochrona

mienia w Instytucie Oceanologii PAN obejmuje obiekty o następującej powierzchni: 1) budynek

czterokondygnacyjny o powierzchni 2.342 m², w tym pomieszczenia biurowo-laboratoryjne (z substancjami

szkodliwymi), 2) budynek czterokondygnacyjny o powierzchni 897,5 m² - Zakład Chemii i Biochemii Morza (w

tym laboratoria z substancjami szkodliwymi), 3) budynek dwukondygnacyjny o powierzchni 2.052,74 m² -

Zakłady Genetyki i Ekologii Morza (w tym laboratoria z substancjami szkodliwymi), 4) powierzchnia całkowita

działki: 9.736 m². 4. Przejęcie posterunku będzie każdorazowo następowało o godz. 14:30, natomiast zdanie

służby o godz. 7:30 5. Zamawiający określa przybliżoną ilość roboczogodzin 7500 roboczogodzin w ciągu roku.

6. W razie potrzeby i na żądanie Zamawiającego Wykonawca za dodatkowym wynagrodzeniem obliczonym

zgodnie z ofertą, zapewni ochronę obiektu także w dodatkowych godzinach. 7. Rodzaj pełnionej służby, obsada

i czas pełnienia: 1) jeden pracownik ochrony fizycznej stałej, w godz. 14:30 do 7:30 oraz całodobowo w soboty,
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niedziele i święta w obiekcie Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie; 2) ochrona fizyczna doraźna, świadczona

przez grupę interwencyjną. 8. Rodzaj dokumentacji służbowej: 1) Książka Służby Strażników, 2) Rejestr

wydawania i przyjmowania kluczy, 3) Księga Gości. 9. Zakres obowiązków obsady posterunku na portierni

(pomieszczenie wyposażone w monitoring): 1) nadzór nad pomieszczeniem monitoringu oraz zamontowanymi

w nim urządzeniami systemów monitorowania obiektu (w tym centrali ostrzegania ppoż i systemu Gazex); 2)

nadzorowanie systemów monitorowania obiektu oraz podejmowanie działań związanych z ich działaniem,

zmierzających do wykrycia i ujęcia sprawców zagrożenia oraz do minimalizacji ewentualnych szkód; 3)

załączanie i wyłączanie systemów alarmowych, kontrolowanie ich sprawności, zgłaszanie ewentualnych

usterek i podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie; 4) przyjmowanie i wydawanie kluczy od

pomieszczeń służbowych pracownikom IOPAN oraz prowadzenie związanej z tym dokumentacji; 5) obsługa

centrali telefonicznej; 6) przyjmowanie przesyłek i odpowiednie zabezpieczanie zgodnie z instrukcją; 7)

sprawdzanie po godzinach pracy pracowników IOPAN stanu zabezpieczenia drzwi zewnętrznych i okien; 8)

dokonywanie obchodów obiektu co dwie godziny w celu ustalenia bieżącej sytuacji, stanu zagrożenia i ochrony

newralgicznych punktów; 9) zabezpieczenie i ochrona składników majątkowych znajdujących się na terenie

obiektu przed kradzieżą i rabunkiem, oraz ujawnianie faktów marnotrawstwa i dewastacji; 10) reagowanie i

natychmiastowe zgłaszanie wszelkich zauważonych zagrożeń dla mienia, zdrowia i życia osób przebywających

na terenie IOPAN, w tym reagowanie na sygnały przekazane przez środki zabezpieczenia technicznego

znajdujące się na wyposażeniu IOPAN; 11) przekazywanie na bieżąco kierownictwu IOPAN informacji o

ewentualnych zagrożeniach oraz podjętych działaniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obiektu;

12) powiadamianie odpowiednich służb w przypadku wykrycia faktu popełnienia przestępstwa, ujęcia jego

sprawcy, zakłócania porządku publicznego, kradzieży lub dewastacji mienia; 13) podejmowanie działań

zmierzających do zabezpieczenia miejsc popełnienia przestępstwa lub wykroczenia na terenie chronionego

obiektu do czasu przybycia odpowiednich służb; 14) przestrzeganie instrukcji i przepisów p. pożarowych

obowiązujących w chronionym obiekcie; 15) przestrzeganie zasad ujętych w instrukcjach, dotyczących zasad

postępowania w sytuacjach ewentualnych zagrożeń lub podczas ewakuacji obiektu; 16) prowadzenie

dokumentacji służbowej związanej z tokiem pełnionej służby, w tym Książki Służb Strażników oraz wpisywanie

wszelkich spostrzeżeń, nieprawidłowości oraz zaistniałych wydarzeń w czasie pełnienia służby. Książka Służb

Strażników powinna być udostępniana na żądanie Zamawiającego do wglądu oraz ewentualnego wpisania

uwag; 17) kontrola osób wchodzących i wychodzących z terenu IOPAN oraz prowadzenie Księgi Gości; 18)

nadzór nad magazynem zabezpieczenia ochronnego; 19) wzywanie grupy interwencyjnej w przypadkach

zagrożenia obiektu i osób w nim przebywających; 20) przyjęcie i zdanie służby w sposób właściwy, które

powinno polegać na przejęciu posterunku wraz z wyposażeniem, sprawdzeniu sprawności instalacji

monitorowania obiektu, dokonaniu obchodu obiektu i odnotowaniu w Książce Służb Strażników wszystkich

uwag, dotyczących obiektu i stanu zabezpieczeń. 10. Wykonawca zapewni kontrolę pełnienia służby

pracowników ochrony przez pracownika nadzorującego, posiadającego wpis na listę kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej oraz udokumentowanie kontroli poprzez dokonanie wpisu do Książki Służb

Strażników co najmniej raz na dobę. Do zadań pracownika nadzorującego będzie należało ustalanie grafików

pracy pracowników ochrony, koordynacja pełnienia służby przez pracowników ochrony i zapewnienie
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prawidłowej współpracy z Zamawiającym. 11. Wykonawca zapewni przyjazd grupy interwencyjnej doraźnej na

każde wezwanie pracownika ochrony lub po otrzymaniu sygnału zagrożenia z systemów alarmowych gdy

pracownik ochrony nie odpowiada. 12. Wykonawca zapewni przyjazd patrolu SUFO w przypadku naruszenia

strefy magazynu zabezpieczenia ochronnego. 13. Wykonawca dokona wymiany pracownika ochrony w

uzasadnionym przypadku na wniosek Zamawiającego. 14. Wszyscy pracownicy ochrony muszą posiadać

jednolite umundurowanie oraz identyfikatory. 15. Wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni przez Wykonawcę

do świadczenia usługi muszą być niekarani. 16. Zamawiający oświadcza, że obiekt będący przedmiotem

niniejszego postępowania nie znajduje się na liście wojewody (podlegającej obowiązkowej ochronie) zgodnie z

art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z

późn. zm.).

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości 20% wartości

zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający nie wymaga

wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający wymaga posiadania ważnej koncesji na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.).

Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także na podstawie przedłożonej ważnej koncesji na
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prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 ze zm.). Jeżeli Wykonawca

złoży oświadczenie o spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz

ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia -

Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie

posiadania wiedzy i doświadczenia w postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej

dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto każda w zakresie ochrony obiektów

posiadających powierzchnię co najmniej 9000 m², przy czym co najmniej jedna z usług musi

obejmować ochronę mienia (osób) w obiektach mających na wyposażeniu laboratoria z substancjami

szkodliwymi itp. 2. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę:

2.1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i 2.2. wykazu wykonanych, a w

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie. Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie

(i przedstawienie poświadczeń) co najmniej dwóch usług o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł

brutto każda w zakresie ochrony obiektów posiadających powierzchnię co najmniej 9000 m², przy

czym co najmniej jedna z usług musi obejmować ochronę mienia (osób) w obiektach mających na

wyposażeniu laboratoria z substancjami szkodliwymi itp. 3. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o

spełnieniu warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz głównych usług

obejmujący usługi wymagane dla spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ oraz załączy dowody, że usługi wskazane w wykazie

zostały wykonane lub są wykonywane należycie - Zamawiający uzna warunek za spełniony. 4.

Dowodami, o których mowa w pkt. 2.2 są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal

wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż

na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać

poświadczenia, o którym mowa w lit. a). 5. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz

którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2.2., zostały wcześniej wykonane,

Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 4. 6. Wykonawca,

który nie dysponuje we własnym zakresie zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego
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zamówienia może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany

jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zgodnie z

wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o

pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu

warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za

spełniony. Wykonawca, który nie dysponuje we własnym zakresie zasobami niezbędnymi do realizacji

niniejszego zamówienia może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi w

oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji

niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. łącznie: - dysponują przynajmniej 4

(czterema) osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, w

tym jedną osobą, która będzie odpowiedzialna za nadzór i kontrolę nad pracownikami ochrony

pełniącymi służbę u Zamawiającego; - dysponują przynajmniej 2 (dwoma) osobami z grupy

interwencyjnej posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - zgodnie

z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 z późn.

zm.). Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę: -

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a także - wykazu osób, które będą

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
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doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami oraz -

oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają

wymagane uprawnienia. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunku według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, a także wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ i oświadczenie o posiadaniu

uprawnień i kwalifikacji przez osoby, które będą wykonywać zamówienie według wzoru stanowiącego

Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca, który nie dysponuje

we własnym zakresie zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia może polegać na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia,

zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zgodnie z wzorem

stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi w oparciu o pisemny

dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

sytuacji ekonomicznej i finansowej - zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadania

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Ocena spełnienia

warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu

warunków udziału w postępowaniu, a także opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej

500.000,00 zł. Jeżeli z treści polisy nie wynika, że polisa została opłacona, Wykonawca zobowiązany

jest wykazać w inny sposób fakt jej opłacenia. Jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu

warunku według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, a także przedłoży opłacona polisę, a w

przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem

zamówienia, na kwotę co najmniej 500.000,00 zł - Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Wykonawca, który nie dysponuje we własnym zakresie zasobami niezbędnymi do realizacji

niniejszego zamówienia może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach

zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
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sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia -

zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku nastąpi w

oparciu o pisemny dokument wystawiony przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji

niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych

nienależycie

Zamawiający  zastrzega  obowiązek  wskazania  przez  Wykonawcę  w  wykazie  (i  przedstawienie

poświadczeń)  co  najmniej  dwóch  usług  o  wartości  nie  mniejszej  niż  70.000,00  zł  brutto  każda  w

zakresie ochrony obiektów posiadających powierzchnię co najmniej  9000 m², przy czym co najmniej

jedna  z  usług  musi  obejmować  ochronę  mienia  (osób)  w  obiektach  mających  na  wyposażeniu

laboratoria z substancjami szkodliwymi itp.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 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;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
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ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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 potwierdzenie, 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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo 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
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają

określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

W  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  usługi  odpowiadają  wymaganiom  określonym  przez

Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  wykazać,  że  posiada  wdrożony  system  jakości  ISO

9001 lub równoważny w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia. W tym celu Zamawiający wymaga

przedstawienia  aktualnej  kopii  certyfikatu  ISO  9001  lub  równoważnego,  potwierdzającego  system

jakości w zakresie usług ochrony osób i mienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, 2.

Pełnomocnictwo dla osoby, która nie składa osobiście oferty w swoim imieniu lub której prawo do reprezentacji

nie wynika z dokumentów określonych w punkcie VI.1.2. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału

lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; wraz z

dokumentem (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopia) uzasadniającym

uprawnienie mocodawcy do reprezentowania Wykonawcy, o ile uprawnienie to nie wynika z dokumentów

określonych w Rozdziale VI punkt 1.2. SIWZ. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do

wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. 3. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego

w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty

wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii,

sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie

określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=8...

9 z 11 2015-04-17 12:39



IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarantowana stawka (w%) odpisu z płatności na PFRON w okresie obowiązywania umowy - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie

terminu i sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia, godzin świadczenia usług, przedmiotu umowy,

wynagrodzenia, sposobu i warunków płatności, i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z

następujących okoliczności: a) służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te

będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia

zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; b) zmiany dotyczące godzin świadczenia

usług - w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę wykonania przedmiotu

zamówienia w dotychczasowych godzinach z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; c) zmiana dotycząca

terminu wykonania przedmiotu zamówienia , godzin świadczenia usług, przedmiotu zamówienia, jego zakresu,

wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy - w przypadku wystąpienia

okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez

Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia; d) zmiana dotycząca wszelkich warunków i sposobu

wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością,

w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w

znacznych rozmiarach; e) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, f)

zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do

wydania decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg228

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Oceanologii PAN, ul.

Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2015

godzina 09:45, miejsce: Instytut Oceanologii PAN, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, pok. 120.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
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Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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