ZPM.5211.2.2021
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:
34.149.000,00 zł, www.zpmkolobrzeg.pl, mail: sekretariat@zpmkolobrzeg.pl, tel.
94 3516765, godziny urzędowania: 7.00 – 15.00.

2.

Określenie przedmiotu zamówienia
Nazwa zamówienia: „Świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach
portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.”.
Kody CPV:
79700000-1 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
79710000-4 Usługi ochroniarskie
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi ochrony na terenach
portowych zarządzanych przez Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. zgodnie
ze specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym część III SWZ.

3.

Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia: 36 miesięcy.

4.
4.1.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4)
zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający zastrzega możliwość odwołania albo zmiany warunków przetargu
określonych w SWZ i ogłoszeniu przed terminem składania ofert.

4.2.

Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
W celu wykazania spełniania warunku w zakresie uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów Wykonawca powinien posiadać koncesję na prowadzenia działalności
gospodarczej 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
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zamówienia podwykonawcom koncesja jest wymagana od podmiotów, które będą
wykonywały usługi ochrony osób i mienia.
4.3.

Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia:
1)
powinien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę
nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych);
2)

powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych);

4.4.

Opis sposobu oceny spełniania warunku w zakresie warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej 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)
1 usługę (trwającą nieprzerwalnie przez okres minimum 12 miesięcy) ochrony
obszarów lub obiektów o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto
w skali rocznej.

4.5.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W stosunku
do podmiotu udostępniającego nie mogą zachodzić przesłanki wykluczenia, o których
mowa w pkt 12 SWZ.

4.6.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym przypadku wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

5.

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1)
będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym
mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa
w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub
utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub
ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
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e)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu
karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 oraz z
2020 r. poz. 2023),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307
Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286
Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o
których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo
skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza
w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio
przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłaty tych należności;
wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne;
jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek,
że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia
konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy
lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.,
w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego
aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury.

Przepisy art. 110 i 111 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.
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6.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium ceny (cena 100%).
W kryterium „cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena brutto x 100 pkt
(wśród ofert niepodlegających odrzuceniu)
liczba punktów = ----------------------------------------------cena brutto oferty ocenianej

7.

Miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2021 r. do godziny 1000. Przy wejściu na
teren Portu Handlowego należy uzyskać przepustkę po okazaniu dowodu osobistego.

8.

Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
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