
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Katowice: Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia
mienia nieruchomości położonych w Bytomiu, dla Wojewódzkiego

Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska
78,

Numer ogłoszenia: 48208 - 2016; data zamieszczenia: 03.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego , ul. Francuska 78, 40-507 Katowice, woj.
śląskie, tel. 032 3593002, faks 032 3593001.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.word.katowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa wojewódzka osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i
zabezpieczenia mienia nieruchomości położonych w Bytomiu, dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w
Katowicach, 40-507 Katowice, ul. Francuska 78,.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie czynnej usługi fizycznej ochrony budynków wraz z mieniem (bez konwojowania). Wykonawca jest
zobowiązany do należytego zabezpieczenia terenu Oddziału Terenowego WORD w Bytomiu tj. nieruchomości
gruntowej położonej w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich wraz ze znajdującymi się na tej nieruchomości
budynkami. Zabezpieczenie polegać ma na: działaniu mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa
przedmiotowej nieruchomości gruntowej i budynków, działaniu zapobiegającym przestępstwom i wykroczeniom
przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz ze zdarzeń
losowych oraz na ograniczeniu dostępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. Usługi świadczone mają być
w dniach i godzinach ustalonych przez Zamawiającego, tj. przez 11 godzin na dobę we wszystkie dni pracujące
od godz. 20.00 do godz. 7.00 rano dnia następnego, natomiast w dni wolne od pracy (tj. soboty, niedziele i
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święta) wymagana jest całodobowa ochrona (24 godziny na dobę). UWAGA Ze względu na potrzeby
Zamawiającego w niektóre soboty i niedziele w Ośrodku przeprowadza się egzaminy. W takie dni świadczenie
usługi ochrony będzie trwało (zamiast 24 godzin) - tylko 16 godzin od godz. 15.00 po południu do godz. 7.00
rano dnia następnego. Zamawiający będzie na bieżąco (tj. na 10 dni przed terminem) informował Wykonawcę o
dodatkowych dniach pracujących w Ośrodku. Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie przepracowaną
ilość godzin w danym miesiącu Każdorazowo Wykonawca do faktury załączy harmonogram faktycznie
przepracowanych godzin, potwierdzony przez kierownika Ośrodka. Wykonawca zamontuje w trzech miejscach
wskazanych przez Zamawiającego, na własny koszt w terminie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy,
system rejestrujący obchody chronionego terenu. System rejestrujący po zakończeniu zamówienia pozostaje
własnością Wykonawcy. Na każdej zmianie wymagana jest obecność 1 pracownika ochrony (1 posterunek na
terenie OT WORD w Bytomiu. W uzasadnionych sytuacjach, w szczególności w przypadku stwierdzenia
włamania lub jego próby Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego oddelegować drugiego
pracownika celem wzmocnienia ochrony obiektu w ramach miesięcznej opłaty do czasu zabezpieczenia miejsca
i sprowadzenia uprawnionego pracownika WORD. Ochrona ww. terenów i znajdujących się tam budynków ma
być dokonywana przez pracowników ochrony, którzy muszą : być wyposażeni w środki łączności
bezprzewodowej, być wyposażeni w środki ochrony osobistej, (bez kamizelek kuloodpornych i hełmów) być
wyposażeni w urządzenie antynapadowe, posiadać jednolite umundurowanie z identyfikatorem firmy i
identyfikacją pracownika ochrony. Do obowiązków pracowników ochrony należy: - kontrola systemów
alarmowych - uzbrajanie systemów alarmowych - rozbrajanie systemów alarmowych wg harmonogramów
ustalonych z Zamawiającym . W przypadku wykrycia usterki systemu alarmowego należy zgłosić uszkodzenie
kierownikowi właściwego Oddziału Terenowego Weryfikacja należytego wykonywania obowiązków może
nastąpić poprzez doraźne kontrole wpisywane w książce kontroli. Zamawiający nie narzuca formy zatrudnienia
pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

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: Wadium nie jest wymagane.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
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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 Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. posiadają koncesję Ministra Spraw
Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity z dnia 5 czerwca 2014 r. Dz.U.
z 2014 r. poz. 1099) o ochronie osób i mienia. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą 0
- 1, tj. spełnia - nie spełnia

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

o Zamawiający uzna spełnianie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli
ten wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych i ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności był krótszy - w
tym okresie, co najmniej trzy główne usługi ochrony w sposób ciągły przez okres co najmniej 1 roku
każda. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana metodą 0 - 1, tj. spełnia - nie spełnia

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

Zamawiający uzna warunek potwierdzający ekonomiczną zdolność za spełniony jeśli Wykonawcy
wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000,00 zł. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana
metodą 0 - 1, tj. spełnia - nie spełnia

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;

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;

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;

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 - 90
2 - Ilość pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
świadczacych usługę u Zamawiajacego - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez wykonawcę, każda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy możliwa jest, gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, w sytuacji
uzasadniającej wprowadzenie takiej zmiany. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem
przepisu art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 z poźn. zm.)
i art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie
przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Warunkiem zmiany umowy
będzie udokumentowany wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy
jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony wyrażą na to zgodę. Strona
wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie, podając: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) czas
wykonywania umowy (jeśli wymaga), d) wpływ zmiany na realizacje umowy, e) przedstawia propozycję aneksu
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do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.word.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Ośrodek Ruchu
Drogowego w Katowicach Adres:40-507 Katowice, ul. Francuska 78 Zamówienia Publiczne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2016
godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach Adres:40-507 Katowice, ul.
Francuska 78 Sekretariat.
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
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