Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.ergo.trzebnica.pl

Trzebnica: Świadczenie usługi ochrony mienia i dozoru obiektu TZGK/PN/1/2015
Numer ogłoszenia: 20480 - 2015; data zamieszczenia: 29.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Trzebnicki Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO Sp. z o.o. ,
Pl. M. J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 310 99 92, faks 71 312 38 64.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ergo.trzebnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony mienia
i dozoru obiektu - TZGK/PN/1/2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
postępowania jest udzielenie zamówienia na ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY MIENIA
I DOZORU OBIEKTU tj. składowiska odpadów w Marcinowie k. Trzebnicy oraz ochronie mienia
znajdującego się na jego terenie, w szczególności przed zniszczeniem, kradzieżą lub innymi
uszkodzeniami w zakresie i na warunkach określonych poniżej.
1) Usługa obejmuje ochronę fizyczną powierzonego mienia i obiektu przez jednego pracownika
ochrony posiadającego stosowne uprawnienia, wiedzę i umiejętności określone w stosownych
przepisach oraz w umowie stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ,
2) usługa odbywać się będzie w dni robocze w godz. od 15.00 do godz. 7.00 dnia następnego,
natomiast w dni wolne od pracy i święta całodobowo, 3)przez cały okres obowiązywania niniejszej

umowy Wykonawca będzie wykonywał czynności, o których mowa w ust. 1 przez łącznie
13 480 roboczogodzin, tj. 508 dni roboczych, po 16 godzin w każdym dniu i 223 dni wolne od pracy,
po 24 godziny w każdym dniu..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 98.34.11.40-8.
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: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców 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

Wykonawca winien wykazać posiadanie uprawnień do wykonywania usług ochrony mienia.
Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedłoży koncesję wydaną przez
Ministra d.s. Wewnętrznych (wcześniej MSWiA) na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie art. 16 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099)



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien wykazać należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usług odpowiadających swoim rodzajem usłudze
będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, z podaniem wartości brutto w złotych,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Pod pojęciem wykonania ( wykonywania ) usługi
odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia należy rozumieć zamówienie polegające na wykonaniu usług ochrony mienia
obiektów przemysłowych zrealizowane, tj. zakończone przez Wykonawcę lub realizowane

co najmniej od 1.01.2014 r. Należyte wykonanie wykazanego zamówienia (usługi) musi
zostać potwierdzone stosownymi dokumentami.


III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Nie dotyczy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający żąda, aby pracownicy Wykonawcy byli wpisani na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1099). Wykonawca winien wykazać,
że dysponuje co najmniej 10 osobami uprawnionymi do sprawowania ochrony fizycznej,
wpisanymi na ww. listę. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca winien przedłożyć
wykaz osób, którymi dysponuje wraz ze wskazaniem doświadczenia tj. lat wykonywania
czynności pracownika ochrony, informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami
oraz zaświadczenia o dokonaniu ich wpisu na ww. listę.



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku jeżeli Wykonawca: -posiada środki finansowe
lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30.000 złotych. -posiada polisę
lub inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę min. 500.000 złotych
oraz złoży oświadczenie, że będzie kontynuował przedmiotowe ubezpieczenie na kwotę
nie mniejszą niż określona wyżej, przez cały okres obowiązywania umowy.

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;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
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;



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 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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy 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
Referencje

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 0.9



2 - Doświadczenie - 0.1
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
Dopuszcza się zmiany umowy, stosownie do art. 144 Ustawy w następujących sytuacjach:
-

gdy

zmiany

są

korzystne

dla

Zamawiającego,

- zmiany dotyczą zmian redakcyjnych, zmiany danych, zmiany przedstawicieli stron itp.,
- zaistnieją okoliczności nieznane stronom przy zawieraniu umowy mające istotny wpływ na jej
wykonanie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ergo.trzebnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o. pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.02.2015 godzina 09:45,
miejsce:
Trzebnicki ZGK ERGO Spółka z o.o.
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1 55-100 Trzebnica.
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 Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

