
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

dzp@pg.gda.pl

Gdańsk: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w budynku 

Bratniak Politechniki Gdańskiej wraz z ochroną Akademickiego 

Klubu Politechniki Gdańskiej Kwadratowa

Numer ogłoszenia: 130911 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016

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: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych , ul. Narutowicza 11/12, 80-

233 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. +48 58 347 24 00, faks +48 58 347 29 13.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w 

budynku Bratniak Politechniki Gdańskiej wraz z ochroną Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej 

Kwadratowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia w budynku Bratniak Politechniki Gdańskiej oraz 

najbliższym otoczeniu tego budynku, wraz z ochroną Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej 

Kwadratowa. Zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: a) całodobową ochronę osób i 

mienia w budynku Bratniak Politechniki Gdańskiej wraz z ochroną najbliższego otoczenia tego budynku; 

b) ochronę Akademickiego Klubu PG Kwadratowa w godzinach jego funkcjonowania; c) zabezpieczanie 

imprez, w tym imprez masowych: artystycznych lub rozrywkowych, z liczbą uczestników nie mniejszą niż 

500 osób, organizowanych w Akademickim Klubie PG Kwadratowa; d) konserwację i naprawę 

zamontowanych w budynku elektronicznych systemów dozorowania (z wyłączeniem systemu 

sygnalizacji alarmu p.poż.); e) zapewnienie podczas realizacji zamówienia pełnego monitoringu do stacji 

monitorowania alarmów, będącej w dyspozycji Wykonawcy, poprawnie odbierającej i dekodującej 
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sygnały w formacie Contact ID; f) zapewnienie patroli interwencyjnych. Szacowany łączny czas 

świadczenia usług w zakresie ochrony osób i mienia wynosi 17740 osobogodzin.

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Przedmiotem zamówień uzupełniających będzie świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia. 

Wielkość zamówień uzupełniających: do kwoty 100.000 PLN netto.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1.

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: Rozpoczęcie: 30.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie, przed upływem 

terminu składania ofert, wadium w wysokości: 8000 PLN (osiem tysięcy złotych 00/100). 2.Wadium 

może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 

r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: Bank Millennium 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 z dopiskiem: Wadium - usługi w 

zakresie ochrony osób i mienia w budynku Bratniak Politechniki Gdańskiej wraz z ochroną 

Akademickiego Klubu Politechniki Gdańskiej Kwadratowa - ZP/204/055/U/16. 4. Wadium w jednej z form 

określonych w pkt 2 ppkt 2 - 5 należy wnieść poprzez zdeponowanie za pokwitowaniem oryginału 

dokumentu w Kwesturze Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach 

Główny, Skrzydło B, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 09:00 do 13:00 lub przesłanie pocztą 

na adres: Kwestura Politechniki Gdańskiej, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 5. Dokument 

wadialny (poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i 

zawierać następujące elementy: 1) nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy), 

beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku, instytucji 

ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego), 2) określenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego dotyczy, 3) kwotę, 4) termin ważności, 5) mieć formę oświadczenia 

bezwarunkowego płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez pośrednictwa banku lub 

Strona 2 z 7

2016-07-12http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130911&rok=20...



innej tego typu instytucji, 6) być nieodwołalny, 7) obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki 

powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp, 8) a 

także obejmować cały okres związania ofertą, określony w SIWZ. 6. Wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, gdy: 1) 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy 

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, 

lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o 

której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej 

przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych w zakresie ochrony osób i mienia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony jeśli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie: a) co 

najmniej 2 usługi świadczone przez okres co najmniej 12 miesięcy (każda z nich), polegające 

na fizycznej ochronie osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej wraz z 

monitorowaniem systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz interwencją patrolu 

zmotoryzowanego, o wartości co najmniej 120.000 zł brutto (każda); b) co najmniej jedną 

usługę polegającą na stałej ochronie tego samego klubu lub dyskoteki o powierzchni co 

najmniej 600 m2, przez okres co najmniej 6 miesięcy.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje stacją monitoringu alarmu poprawnie 

odbierającą i dekodującą sygnały w formacie Contact ID.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej 14 osobami 

posiadającymi kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej oraz posiadającymi zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia kandydatów na członków służb porządkowych; dodatkowo co najmniej 2 

osoby (spośród wyżej wymienionych) muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia 

kandydatów na kierowników do spraw bezpieczeństwa; Ze względu na przedmiot niniejszego 

zamówienia i charakter wykonywanych czynności, których wykonywanie odpowiada 

warunkom wykonywania pracy, osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji 

zamówienia na usługi ochrony (pracownicy ochrony fizycznej), muszą być zatrudnione na 

umowę o pracę przez cały okres obowiązywania umowy. b) co najmniej 2 patrolami 

interwencyjnymi.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej za spełniony, jeśli 

Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzenia działalności agencji ochrony mienia, z minimalną sumą gwarancyjną w 

wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

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 
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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;

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do 

dysponowania tymi zasobami;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

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

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów 

na potrzeby wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie dysponował nimi na podstawie art. 26 ust. 

2b ustawy Pzp.

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 - 95

2 - Doświadczenie wykonawcy - 5

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

Strony dopuszczają możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, dotyczących: 1) przedłużenia terminu realizacji Umowy, 

w przypadku nie wykorzystania w całości wynagrodzenia umownego (wynagrodzenie brutto), o którym 

mowa w § 4 ust. 1 Umowy; 2) zmiany wynagrodzenia umownego, w przypadku zmiany: a) stawki 

podatku od towarów i usług, b) 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 

(tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm), c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, - 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeżeli, w czasie 

obowiązywania umowy, nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług, a zmiana ta 

będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Strony dokonają odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, tj. jego proporcjonalnego podwyższenia o wartość 

procentowego wzrostu stawki podatku od towarów i usług lub proporcjonalnego obniżenia o wartość 
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procentowego obniżenia stawki podatku od towarów i usług. W przypadkach, o których mowa w pkt. 2b) 

i 2c), Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu na piśmie, szczegółowej 

analizy porównawczej kosztów (przed i po zmianie przepisów), stanowiącej wykaz poniesionych 

kosztów, w związku ze zmianą przepisów, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których zmiany te 

wynikają, a także przedłożenia dokumentów (np. oświadczeń dla celów podatkowych, ZUS), które 

potwierdzą, że zmiany przepisów mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

Zmiany mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z 

których wynikają w/w zmiany. 3) zmiany nazw, siedziby i innych danych identyfikacyjnych stron umowy, 

4) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: dzp@pg.gda.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Politechnika Gdańska 

Dział Zamówień Publicznych, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B, 

pokój 214.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

28.07.2016 godzina 11:30, miejsce: Politechnika Gdańska Dział Zamówień Publicznych, ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny Skrzydło B, pokój 214.

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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