ZPM.5211.2.1.2018
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na
„Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach portowych zarządzanych przez
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.”

1.

Zamawiający
Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000157554, NIP 671-16-02-794, REGON 331046773, kapitał zakładowy:
31.688.000,00 zł, www.zpm.portkolobrzeg.pl, mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl,
tel./ fax 94 351 6765, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

2.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach
portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zgodnie
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w szczególności z opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ.

3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty na część przedmiotu
zamówienia.

4.

Szczegółowe informacje i wymagania dotyczące niniejszego postępowania zawiera
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zamieszczona na stronie
www.zpm.portkolobrzeg.pl.

5.

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony, prowadzony na podstawie przepisów
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 1025 ze zm. – dalej jako „KC”), a także zgodnie z postanowieniami Regulaminu
udzielania przez „Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg” Sp. z o.o. zamówień na
dostawy, usługi i roboty budowlane.

6.

Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.

7.

Warunki udziału w przetargu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
spełniają warunki dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania;
spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia;
spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia;
spełniają warunki dotyczące znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej
i finansowej;
w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert wywiązywali się ze
zobowiązań wobec Zamawiającego;
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Wykonawcy, którym Zamawiający nie wypowiedział umowy bez zachowania terminu
wypowiedzenia, ani nie odstąpił od umowy w ciągu 3 lat przed terminem składania
ofert;
nie byli, ani nie są z Zamawiającym w sporze będącym przedmiotem postępowania
sądowego;
Wykonawcy, w stosunku do których nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości;
nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
osoby fizyczne, które nie zostały skazane prawomocnie za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
spółki jawne, których wspólnika nie skazano prawomocnie za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu nie skazano prawomocnie za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza
nie skazano prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego nie skazano
prawomocnie za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo
udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
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8.1.

podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się
o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
za czyny zabronione pod groźbą kary;
osoby fizyczne, które nie były prawomocnie skazane za przestępstwo,
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) – przez
okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
spółki jawne, spółki partnerskie, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne
lub osoby prawne, których odpowiednio wspólnik, partner, członek zarządu,
komplementariusz lub urzędujący członek organu zarządzającego nie został
prawomocnie skazany za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
nie należą do tej samej grupy kapitałowej lub istniejące między nimi powiązania nie
prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.
Opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w przetargu
Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie posiadania odpowiednich
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu wykazania spełniania warunku w zakresie posiadania odpowiednich uprawnień
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca powinien posiadać koncesję na
działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia udzieloną przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
korzystania z potencjału podmiotów trzecich lub powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcom koncesja jest wymagana od podmiotów, które będą
wykonywały usługi ochrony osób i mienia.

8.2.

Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego wiedzy
i doświadczenia.
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał lub wykonuje co najmniej:
1 usługę (trwającą nieprzerwalnie przez okres minimum 12 miesięcy) ochrony
obszarów lub obiektów o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto w skali rocznej;

8.3

Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej
i finansowej.
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej
i finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:
1) powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych);

2) powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 100.000 PLN (sto tysięcy złotych);
9.

Wymagane dokumenty
w przetargu:

na

potwierdzenie

spełnienia

warunków

udziału

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie
z załącznikiem nr 2 do części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców;
2) Koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia
udzieloną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług ciągłych 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 z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały
wykonane w sposób należyty - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do części
I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców;
4) Opłacona polisa, 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
nie mniejszą niż wskazana w pkt 10.4. ppkt 2) części I SIWZ - Instrukcji dla
Wykonawców;
5) Informacja z banku lub ze spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy w wysokości określonej w pkt 10.4. ppkt 1) Części I
SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert;
6) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
7) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, 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 ofert;
8) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, 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 ofert;
9) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 10.1 ppkt 10)-14) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
10) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 10.1 ppkt 15) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
11) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
w pkt 7 ppkt 16)-17) części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców, wystawioną
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

12) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację
o tym, iż Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr
3 do części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców.
10.

Oferta powinna zawierać dokumenty wymagane w części I SIWZ - Instrukcji dla
Wykonawców i być zgodna z wymaganiami określonymi w tejże Instrukcji.
Oferta winna zawierać prawidłowo wypełniony „Formularz oferty” (stanowiący
załącznik nr 1 do Części I SIWZ Instrukcji dla Wykonawców) oraz niżej wymienione
dokumenty:
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony
do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
3) Oświadczenia i dokumenty dotyczące Wykonawcy, wymagane postanowieniami
pkt 11.
4) Dowód wniesienia wadium.

11.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. 7 ppkt.
2),4) Ogłoszenia polega na zasobach innych podmiotów Zamawiający, w celu oceny,
czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu
niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów,
Zamawiający żąda w odniesieniu do tych podmiotów przedstawienia takich samych
dokumentów, jakich przedstawienia żąda w tym zakresie od Wykonawcy oraz
dodatkowych dokumentów, tj. oświadczenia dotyczącego w szczególności:
1)
zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2)
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy
wykonywaniu zamówienia,
3)
charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
4)
zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

12.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
1)
w pkt 9 ppkt 6), 7), 8), 10) Ogłoszenia składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2)
w pkt 9 ppkt 9) i ppkt 11) Ogłoszenia składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w pkt 7.1. ppkt 10) –
14), 16) i 17) Ogłoszenia.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. a) i c) oraz ppkt 2) powyżej powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) lit. b) powyżej powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa

w ppkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w pkt 7.1 ppkt 10) - 14), 16), 17) Ogłoszenia mają
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa
w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w ww.
zakresie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się
takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
13.
14.
15.
16.
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18.

Informacja dotycząca wadium:
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł na
warunkach określonych w pkt 15 części I SIWZ.
Informacja dotycząca zamówień uzupełniających:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 100% cena, najniższa cena zgodnie z pkt 21
części I SIWZ.
Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego wskazanej w pkt. 1
ogłoszenia, w sekretariacie (pierwsze piętro) w terminie do dnia 8.01.2019 r. do
godziny 10.00.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia oraz zmiany lub
odwołania warunków przetargu określonych w SIWZ przed terminem składania ofert.

Zatwierdzam
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