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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000001010
Adres pocztowy: ul. Łowiecka 24
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aneta Szyndler
E-mail: aneta.szyndler@gkpge.pl
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kogeneracja.com.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Energia Ciepła S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000013479
Adres pocztowy: UL. ZŁOTA 59
Miejscowość: WARSZAWA
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
E-mail: aneta.szyndler@gkpge.pl
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgeenergiaciepla.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000040284
Adres pocztowy: ul. Zjednoczenia 103
Miejscowość: ZIELONA GÓRA
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 50-220
Państwo: Polska
E-mail: aneta.szyndler@gkpge.pl
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: WWW.ec.zgora.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl
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I.1)

Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGE Toruń S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: KRS 0000021671
Adres pocztowy: ul. Ceramiczna 6
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL POLSKA
Państwo: Polska
E-mail: aneta.szyndler@gkpge.pl
Tel.: +48 781900202
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pgetorun.pl
Adres profilu nabywcy: https://swpp2.gkpge.pl

I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://swpp2.gkpge.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://swpp2.gkpge.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., PGE Toruń S.A., Zespole
Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A., Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
Numer referencyjny: POST/PEC/PEC/UZK/01874/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Celem zadania jest zapewnienie całodobowej ochrony terenu, obiektów i urządzeń Zamawiających jak również
ochrony osób przebywających w granicach chronionych terenu, obiektów i urządzeń Zamawiających oraz
monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z podejmowaniem stosownej reakcji na sygnały
alarmowe przez okres 48 miesięcy liczonych od dnia 31.12.2021 r. (od godz. 6:00 do godz. 6:00 w ostatnim
dniu świadczenia zadania).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w
Bydgoszczy
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EC Bydgoszcz I ul. Żeglarska 4; EC Bydgoszcz II ul. Energetyczna 1 i 6; Pompownia wody surowej z rzeki Brdy
i wody powrotnej (Bydgoszcz II), Pompownia wody surowej (Bydgoszcz I);

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia Ciepła
S.A. Oddział Elektrociepłownia w Bydgoszczy należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania
aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia
1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe
monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu
ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku
nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów
alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego,
i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub
rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 29 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO)

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w
Gorzowie Wielkopolskim
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt Główny PGE Energia Ciepła Polska S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.
Energetyków 6 oraz Stacja Elektroenergetyczna SE 220/110 kV Gorzów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia Ciepła
S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlk. należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania
aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia
1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe
monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu
ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku
nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów
alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego,
i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub
rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 12 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO) oraz 2 etatów stanowisk recepcjonistki/y w Głównym Ośrodku Wejściowym oraz
posterunku Nr 1A (w tym przypadku nie ma wymogu posiadania legitymacji kwalifikowanego pracownika)

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w
Kielcach
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Kielcach, ul. Hubalczyków 30, 25-668 Kielce.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się
w obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Kielcach należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania
aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia
1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe
monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu
ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku
nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów
alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego,
i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub
rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 21 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział nr 1 w Krakowie
Część nr: 4
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Oddział Nr 1 w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 1,Składowisko Odpadów Paleniskowych, Przepompownie
wody ,,WISŁA”/"BIAŁUCHA", Oczyszczalnia Ścieków Nr 1,Zbiornik wody V-4000,

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia Ciepła
S.A. Oddział Nr 1 w Krakowie należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania aglomeracji miasta
Bydgoszczy i podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i
mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe monitorowanie sytuacji na
obiektach chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu ochrony napłotowej, SSWiN,
systemu ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku nieuprawnionego naruszenia
strefy chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów alarmowych. Zainstalowane systemy
zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego, i w związku z tym, to Zamawiający ponosi
wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 42 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO) oraz 2 etatów stanowisk recepcjonistki/y w Głównym Ośrodku Wejściowym oraz
posterunku Nr 1A (w tym przypadku nie ma wymogu posiadania legitymacji kwalifikowanego pracownika)

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w
Lublinie Wrotków
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Część nr: 5
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt Główny PGE Energia Ciepła Polska S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków przy ul.
Inżynierskiej 4, Magazyn Abramowice przy ul. Powojowej 7b i 9a w Lublinie

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia Ciepła
S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania
aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia
1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe
monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu
ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku
nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów
alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego,
i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub
rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 13 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO) oraz 4 etatów stanowisk w lokalizacji Magazyn Abramowice przy ul. Powojowej 7b i
9a w Lublinie (w tym przypadku nie ma wymogu posiadania legitymacji kwalifikowanego pracownika).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

8 / 21

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w
Rzeszowie
Część nr: 6
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt Główny PGE Energia Ciepła Polska S.A. Oddział w Rzeszowie przy ul. Ciepłowniczej 8, Składowisko
Odpadów Paleniskowych, Pompownia ujęcia wody na rzece ,,WISŁOK”

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się
w obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia
Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Rzeszowie należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania
aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia
1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe
monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu
ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku
nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów
alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego,
i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub
rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 21 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Elektrociepłownia w
Zgierzu
Część nr: 7
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt Główny PGE Energia Ciepła Polska S.A. Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu przy ul. Energetyków
9,Teren nieaktywnej Elektrociepłowni (EC II), ul. Barwnikowa 21, Obszar składowiska odpadów

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Elektrociepłownia w Zgierzu należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania aglomeracji miasta
Bydgoszczy i podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i
mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe monitorowanie sytuacji na
obiektach chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu ochrony napłotowej, SSWiN,
systemu ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku nieuprawnionego naruszenia
strefy chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów alarmowych. Zainstalowane systemy
zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego, i w związku z tym, to Zamawiający ponosi
wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 13 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Energia Ciepła S.A., Oddział Oddział Wybrzeże
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Część nr: 8
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Elektrociepłownia Gdańska, Elektrociepłownia Gdyńska, Dwór Młyniska, ul. Swojska 13, Budynki adm. ul.
Swojska 9-9a, Węzeł rozdzielczy systemów WRS, Składowisko odpadów paleniskowych, Tory zdawczo-odb

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Energia Ciepła S.A.
Oddział Wybrzeże należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania aglomeracji miasta Bydgoszczy i
podlega obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.
z 2020 poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe monitorowanie sytuacji na obiektach
chronionych za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu ochrony napłotowej, SSWiN, systemu
ochrony ppoż. oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku nieuprawnionego naruszenia strefy
chronionej bądź wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów alarmowych. Zainstalowane systemy
zabezpieczenia technicznego stanowią własność Zamawiającego, i w związku z tym, to Zamawiający ponosi
wszelkie koszty z ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 36 etatów w PGE Energia Ciepła S.A.
w Gdańsku oraz 30 etatów w PGE Energia Ciepła S.A. w Gdyni przez kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) z
wyłączeniem 12 etatów recepcjonista/ka-portier/ka (niekwalifikowani).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA
S.A.
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Część nr: 9
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
EC Wrocław Teren Główny, ul. Łowiecka 24; EC Wrocław teren w Porcie Miejskim ul. Kleczkowska 52,EC
Czechnica ul. Fabryczna 22, BIOMASA w Siechnicach, Teren HUTA - Składowisko Biomasy w Siechnicach.
1

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny ZEW KOGENERACJA
S.A. należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega
obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020
poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych
za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż.
oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź
wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia
technicznego stanowią własność Zamawiającego, i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z
ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 72 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej oraz 2 etatów stanowisk do obsługi parkingów na głównym posterunku N1 (w tym
przypadku nie ma wymogu posiadania legitymacji kwalifikowanego p.o) oraz 1 etatu stanowiska biura
przepustek.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w Elektrociepłowni "Zielona Góra" S.A.
Część nr: 10
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A., ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra, Budynki biurowosocjalne i warsztatowe, ul. Chemiczna 7, 65-115 Zielona Góra, OW "Krzeczków”- Tyczyno.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny Elektrociepłowni "Zielona
Góra" S.A. należą do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega
obowiązkowej ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020
poz. 838) Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych
za pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż.
oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź
wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia
technicznego stanowią własność Zamawiającego, i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z
ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia koniecznym jest obsadzenie 15 etatów przez kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej Uzbrojonej
Formacji Ochronnej (SUFO), 2 etatów stanowiska Pracownik ochrony - Recepcjonistka oraz 4 etatów Pracownik
ochrony – Portier (posterunek nie ujęty w Planie ochrony).

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w PGE Toruń S.A.
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Część nr: 11
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obszar EC1, ul. Ceramiczna 6, Obszar EC2, ul. Wapienna 66, Obszar Elektrociepłowni Toruń (GT50elektrociepłownia gazowa) ul. Ceramiczna 6.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi stałej i doraźnej, całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej mienia należącego do Zamawiającego i ochrony osób znajdujących się w
obiektach i na terenach pozostających w dyspozycji Zamawiającego. Obiekty i tereny PGE Toruń S.A. należą
do grupy zakładów ważnych dla funkcjonowania aglomeracji miasta Bydgoszczy i podlega obowiązkowej
ochronie na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 poz. 838)
Przedmiotem zamówienia jest również całodobowe monitorowanie sytuacji na obiektach chronionych za
pomocą kamer systemu telewizji dozorowej, systemu ochrony napłotowej, SSWiN, systemu ochrony ppoż.
oraz podejmowanie stosownych reakcji w przypadku nieuprawnionego naruszenia strefy chronionej bądź
wzbudzenia któregoś z zainstalowanych systemów alarmowych. Zainstalowane systemy zabezpieczenia
technicznego stanowią własność Zamawiającego, i w związku z tym, to Zamawiający ponosi wszelkie koszty z
ich bieżącym utrzymaniem, konserwacją lub rozbudową.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: czas dojazdu grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W ramach przedmiotowego zamówienia w zakresie podstawowym koniecznym jest obsadzenie 17 etatów przez
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zatrudnionych przez podmiot mający status Specjalistycznej
Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO) oraz 2 etatów stanowisk recepcjonistki/y z obsługą registratury
(prowadzeniem Dziennika Podawczego – Kancelarii) w budynku Zarządu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu. W postępowaniu
mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w przypadkach wskazanych w art. 24
ust. 7 ustawy Pzp. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw do wykluczenia, zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem systemu zakupowego
GK PGE jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – JEDZ, przy czym należy go złożyć w formie
elektronicznej, a plik musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
w tym potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu (rodzaje
dokumentów i oświadczeń zostały okreslone w sposób enumeratywny w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia) .
W zakresie warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności –
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają ten warunek jeżeli wykażą, że:
1) posiadają aktualną na czas składania ofert koncesję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydaną
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, (Dz. U. z 2020 r., poz. 838) na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej.;
2) posiadają ważne na czas składania ofert i wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:
zezwolenie w sprawie używania radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo – odbiorczych, pracujących
na wydzielonym paśmie radiowym w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego
oraz zezwolenie na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu
monitorowanie systemów alarmowych, wydanymi na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 2460, ze zm.) dla obszaru obejmującego miasto, w
którym w każdej części zamówienia, realizowane będą usługi objęte przedmiotem zamówienia.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona w każdej części zamówienia, będzie zobowiązany
przedstawić - na wezwanie Zamawiającego - w/w trzy decyzje administracyjne, tj. koncesję Ministra SWiA oraz
dwa zezwolenia Prezesa UKE.
Zamawiający nie dopuszcza w zakresie określonym powyżej, polegania na zdolnościach innych podmiotów na
zasadach przewidzianych w art. 22a Ustawy PZP.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający uzna, że Wykonawcy
spełniają ten warunek, jeżeli wykażą, że:
1) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 2.500.000,00 PLN (warunek wspólny dla
wszystkich części zamówienia); W przypadku wykazania się posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej, określającym sumę ubezpieczeniową w innej walucie niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi
po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania ogłoszenia w DUUE. W przypadku gdy
w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający przyjmie jako podstawę kurs z tabeli
kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ubezpieczeniem od
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odpowiedzialności cywilnej na poziomie określonym powyżej wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie;
2) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż równowartość kwoty:
a) dla cz. nr 1 zamówienia - 1 000 000,00 PLN;
b) dla cz. nr 2 zamówienia - 500 000,00 PLN;
c) dla cz. nr 3 zamówienia - 800 000,00 PLN;
d) dla cz. nr 4 zamówienia - 1 500 000,00 PLN;
e) dla cz. nr 5 zamówienia - 600 000,00 PLN;
f) dla cz. nr 6 zamówienia - 800 000,00 PLN;
g) dla cz. nr 7 zamówienia - 500 000,00 PLN;
h) dla cz. nr 8 zamówienia - 2 000 000,00 PLN;
i) dla cz. nr 9 zamówienia - 3 000 000,00 PLN;
j) dla cz. nr 10 zamówienia - 800 000,00 PLN;
k) dla cz. nr 11 zamówienia - 1 000 000,00 PLN.
W przypadku wykazania się posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej w innej walucie
niż PLN, przeliczenie tych wartości nastąpi po średnim kursie ogłoszonym przez NBP w dniu opublikowania
ogłoszenia w DUUE. W przypadku gdy w tym dniu, NBP nie opublikuje tabeli kursów średnich, Zamawiający
przyjmie jako podstawę kurs z tabeli kursów średnich opublikowanych w dniu najbliższym po dniu publikacji
ogłoszenia o zamówieniu w DUUE. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, posiadaniem środków finansowych lub zdolności kredytowej na poziomie określonym powyżej,
wykazać może się jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
(zamawiający dopuszcza sumowanie zdolności kredytowej lub środków finansowych kilku lub wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia);
Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych jednego wykonawcy potwierdzonych przez kilka
instytucji (banków). Zamawiający nie dopuszcza sumowania zdolności kredytowej jednego wykonawcy
potwierdzonych przez różne instytucje (banki).
W przypadku wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części zamówienia, wysokość
posiadanych przez wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej nie może być mniejsza niż suma
środków finansowych lub zdolności kredytowej wymaganych dla poszczególnych części zamówienia, na które
wykonawca składa ofertę.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa
wyżej, Wykonawca (w każdej części zamówienia) przedstawi dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Jeżeli z załączonych dokumentów nie
wynika fakt uiszczenia(opłacenia) składki, należy dołączyć dowód wpłaty lub inny dokument potwierdzający fakt
uiszczenia(opłacenia)wymagalnych składek polisy.
Wykonawca (w każdej części zamówienia) na potwierdzenie spełnienia warunku dot. posiadanej zdolności
kredytowej lub posiadania środków finansowych, Wykonawca przedstawi informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną i zawodową, jeżeli wykaże, że w w ciągu
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy –
w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej
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2 usługi (na podstawie 2 odrębnych umów), przedmiotem których była całodobowa ochrona fizyczna osób i
mienia obszarów, obiektów lub urządzeń lub transportów, o których mowa w art. 5 ustawy o ochronie osób i
mienia, tj. ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego lub innych
ważnych interesów państwa),realizowane każda przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy i spełniające
(każda odrębna umowa) następujące warunki:
1) wartość każdej z umów w okresie 12 miesięcy była nie mniejsza niż:
a) dla cz. nr 1 zamówienia - 1 000 000,00 netto PLN;
b) dla cz. nr 2 zamówienia - 500 000,00 netto PLN;
c) dla cz. nr 3 zamówienia - 800 000,00 netto PLN;
d) dla cz. nr 4 zamówienia - 1 600 000,00 netto PLN;
e) dla cz. nr 5 zamówienia - 600 000,00 netto PLN;
f) dla cz. nr 6 zamówienia - 800 000,00 netto PLN;
g) dla cz. nr 7 zamówienia - 500 000,00 netto PLN;
h) dla cz. nr 8 zamówienia - 1 9000 000,00 netto PLN;
i) dla cz. nr 9 zamówienia - 3 000 000,00 netto PLN;
j) dla cz. nr 10 zamówienia - 700 000,00 netto PLN;
k) dla cz. nr 11 zamówienia - 900 000,00 netto PLN.
2) zatrudnionych na ochranianym obiekcie/terenie, o którym mowa w warunku, było co najmniej 4
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na jednej zmianie.
Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zadanie, o którym mowa w niniejszym warunku,
wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert okres realizacji usługi
był nie krótszy niż 12 miesięcy, a wartość części wykonanej usługi jest nie niższa niż wskazana powyżej w
wysokości właściwej dla każdej z części zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może
spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
Powyższe oznacza, iż Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w
Postępowaniu na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy PZP.
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, wskazanego
powyżej, wykazuje usługi zrealizowane przez Wykonawcę lub podmiot udostępniający zasoby wspólnie z innym
wykonawcą (np. w ramach konsorcjum), zobowiązany jest do wskazania w wykazie usług zakresu oraz wartości
usług faktycznie zrealizowanych odpowiednio przez Wykonawcę lub ww. podmiot.
W przypadku Wykonawcy składającego Ofertę w zakresie więcej niż jednej części zamówienia, ocena
spełniania warunku będzie dokonywana dla każdej z części zamówienia z osobna. Dla każdej części
zamówienia możliwe jest przedstawienie tej samej usługi, o ile odpowiada ona wymogom postawionym przez
Zamawiającego dla danej części zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Na wezwanie Zamawiającego, w celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa
wyżej, Wykonawca przedstawi wykaz wskazanych wyżej usług wraz z podaniem ich rodzaju,wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
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1) W niniejszym postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie z wyżej opisanymi wymogami.
2) W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp,
oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Wykluczenie następuje w
przypadkach wskazanych w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający żąda złożenia w jednej z form określonych w art. 45 ust. 5 Ustawy PZP, wadium przez
Wykonawców biorących udział w postępowaniu w wysokości:
a) dla cz. nr 1 zamówienia - 164 000,00 PLN;
b) dla cz. nr 2 zamówienia - 72 000,00 PLN;
c) dla cz. nr 3 zamówienia - 116 000,00 PLN;
d) dla cz. nr 4 zamówienia - 220 000,00 PLN;
e) dla cz. nr 5 zamówienia - 92 000,00 PLN;
f) dla cz. nr 6 zamówienia - 115 000,00 PLN;
g) dla cz. nr 7 zamówienia - 70 000,00 PLN;
h) dla cz. nr 8 zamówienia - 230 000,00 PLN;
i) dla cz. nr 9 zamówienia - 370 000,00 PLN;
j) dla cz. nr 10 zamówienia - 108 000,00 PLN;
k) dla cz. nr 11 zamówienia - 130 000,00 PLN.
Szczegółowe zasady wniesienia wadium określają zapisy SIWZ.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa w każdej części zamówienia, będzie zobowiązany wnieść,
przed jej zawarciem,zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych w art. 148
Ustawy PZP, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp: ponoszą solidarną
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i wniesienie zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, a także muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zgodnie z art. 23
ustawy Pzp – fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów – wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Przed zawarciem umowy, jeżeli oferta
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Szczegółowe
wymagania dotyczące wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia określone zostały w SIWZ.

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana w każdej części zamówienia jako oferta najkorzystniejsza,
zostanie zawarta przez Zamawiającego umowa, zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ w
terminie wynikającym z art. 94 ustawy Pzp.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/02/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się za pośrednictwem systemu zakupowego GK PGE, poprzez
odszyfrowanie ofert, pod adresem https://swpp2.gkpge.pl oraz w PGE Energia Ciepła S.A., 00-120
Warszawa,ul. Złota 59, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści, za pośrednictwem systemu zakupowego
GKPGE,informację z otwarcia ofert dotyczącą:
1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3. ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)

Informacje dodatkowe:
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1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z
art.134ust.1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej
kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu).
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na
stronie: https://www.swpp2.gkpge.pl. Zasady ochrony danych osobowych w postępowaniu określone zostały w
SIWZ oraz załączniku nr 2 do SIWZ – Wzór umowy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości zmiany terminów realizacji prac oraz umowy w sprawie zamówienia
publicznego na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
5. Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, takich jak:
1) informacja z KRK, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo
dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2) zaświadczenia z ZUS, US i rejestrów działalności gospodarczej (KRS lub CEIDG), składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1 i 5 ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 2 lit. a, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
7. W zakresie nie określonym w pkt 5–6 powyżej oraz w zakresie dokumentów (oraz ich formy)potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z
26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
8. Oferty, oświadczenia, w tym oświadczenie wstępne, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej, i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnie z art. 10a ustawy Pzp.
9. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 90 dni licząc od dnia upływu terminu
składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp, przysługują środki ochrony
prawnej określone w Dziale VI Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji
istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 Pzp.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Pzp.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Terminy wniesienia odwołania:
6.1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp
zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
6.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6.1. i 6.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
7.1. 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
7.2. 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI Pzp.
9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa
Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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