Dz.U./S S167
31/08/2018
381602-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

1 / 15

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:381602-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Malbork: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
2018/S 167-381602
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
22 Baza Lotnictwa Taktycznego
ul. 17 Marca 20
Punkt kontaktowy: mjr Mariusz Miniszewski
82-200 Malbork
Polska
Tel.: +48 261536234
E-mail: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
Faks: +48 261536713
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.22blot.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka Wojskowa

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym realizowanym przez specjalistyczne
uzbrojone formacje obronne (SUFO) w latach 2019 - 2021 dla 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku, 49.
Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim, 8. batalionu radiotechnicznego – kompleks wojskowy 5429 Lasowice
Wielkie, Regionalnego Centrum Informatyki – Punkt Obserwacyjny i Łączności nr 30 Skowronki

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej
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Kod NUTS PL634
II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia realizowane w formie:
Bezpośredniej stałej ochrony fizycznej, stałego dozoru sygnałów przesyłania gromadzonych i przetwarzanych
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych określone w szczegółowych opisach przedmiotu
zamówienia oraz w projektach umów.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79700000, 79711000, 79715000

II.1.7)

Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom
trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo,
dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji
zamówienia

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: SUFO – Malbork
1)
Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową ochronę fizyczną osób i mienia na rzecz 22. Bazy Lotnictwa
Taktycznego (22.BLT) polegającą na:
Stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej terenów, obszarów, obiektów, urządzeń stanowiących ich
wyposażenie i innego mienia realizowanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie
osób i mienia oraz Rozporządzeniem MON z dnia 19.6.1999 r. w sprawie ochrony przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne SUFO terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz
innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie przez uzbrojonych, umundurowanych i
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (w rozumieniu zamawiającego – osoba posiadająca legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej) w niżej wymienionych obiektach:
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1) Obiekt A - Obiekty 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego i Węzła Teleinformatycznego – Malbork, ul. 17-go marca
20, Wojskowej Komendy Uzupełnień – Malbork plac 3-go maja 4, Placówki Żandarmerii Wojskowej – Malbork,
plac 3-go maja 1a (k- 1662 i 1663);
2) Obiekt B – Obiekt 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego – Królewo Malborskie (Krasnołęka lotnisko);
3) Obiekt C – Obiekt 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego – Nowa Wieś Malborska (obiekty magazynowe);
4) Obiekt D - Klub 22. BLT - Malbork, ul. Sikorskiego 33.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6A do Informacji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79700000, 79711000, 79715000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: SUFO – Pruszcz Gdański
1)
Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową ochronę fizyczną osób i mienia
Na rzecz 49 Bazy Lotniczej polegającą na:
1) Stałej, bezpośredniej ochronie fizycznej obszarów, obiektów, urządzeń stanowiących ich wyposażenie i
innego mienia znajdującego w granicach chronionych następujących kompleksów wojskowych:
a) Kompleks nr 6034 – Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28B;
b) Kompleks nr 6034 – Bliższy punkt radiosygnałowy (BRL) w m. Roszkowo;
c) Kompleks nr 4088 – Dalszy punkt radiosygnałowy (DRL) w m. Grabina
Zameczek.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 B do Informacji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79700000, 79711000, 79715000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: SUFO – Lasowice Wielkie
1)
Krótki opis
Przedmiotem zamówienia jest: ochrona fizyczna osób i mienia realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną
Formację Ochronną zwaną dalej SUFO posiadającą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia oraz Rozporządzeniem Ministra
Obrony Narodowej z dnia 19.6.1999 r.
W sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej, i innymi aktami wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie, a
także „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych” sygn. Szt. Gen. 1686/2017, polegająca na bezpośredniej
ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych
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I przetwarzanych w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych, konwojowaniu mienia wojskowego,
zapewnienie ochrony po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na rzecz 8.
batalionu radiotechnicznego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 C do Informacji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79700000, 79711000, 79715000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: SUFO – PO 30 Skowronki
1)
Krótki opis
Wykonanie usług w zakresie ochrony osób i mienia świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje
ochronne (SUFO) na rzecz RCI Gdynia K-4045 POiŁ-30 Skowronki 82-110 Kąty Rybackie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 D do Informacji.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79700000, 79711000, 79715000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przy składaniu ofert.
2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości:
a) dla części 1 – 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
b) dla części 2 – 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
c) dla części 3 – 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
d) dla części 4 – 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
Zamawiający będzie zadać od Wykonawcy, którego wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
została wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5
% ceny ofertowej brutto.- dotyczy każdej z części

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Rozliczenia dotyczące przedmiotu zamówienia dokonywane będą w walucie polskiej. Wynagrodzenie będzie
płatne w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Faktury wystawiane
będą w cyklu miesięcznym „z dołu” – po wykonanej usłudze za dany miesiąc. Do faktury należy dołączyć
„Protokół wykonania usługi” potwierdzający należyte wykonanie usługi w danym miesiącu na poszczególnych
obiektach. Zapłata będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
Za dzień spełnienia świadczenia uważa się datę przyjęcia przez bank zlecenia z obciążenia rachunku
Zamawiającego.
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III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w
postępowaniu zostaną spełnione, jeżeli:
a) warunek dotyczący – kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów – spełni go każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
b) warunek dotyczący – sytuacji ekonomicznej lub finansowej – spełni go co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się lub spełnią go łącznie
c) warunek dotyczący – zdolności technicznej lub zawodowej – spełni go co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się lub spełnią go łącznie.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa
dostaw i bezpieczeństwa informacji:
Godnie z brzmieniem art. 131d ustawy pzp o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i
bezpieczeństwa mogą ubiegać się wykonawcy mający siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z
państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia
Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą tych zamówień.
Zamawiający informuje wykonawcę o ciążącym na nim obowiązku zapewnienia ochrony informacji niejawnych,
które uzyskał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa oraz
po jego zakończeniu, w sposób określony w przepisach o ochronie informacji niejawnych.
Zamawiający zobowiązuje wykonawców do poinformowania podwykonawców o ciążących na nich obowiązku
ochrony informacji niejawnych, zgodnie z art. 131f ust.3 ustawy.

III.1.5)

Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 131e ust. 1 ustawy Pzp oraz
b) na podstawie art. 131e ust. 1b pkt. 1 lit. c w związku z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Zamawiający uzna za warunek spełniony jeżeli Wykonawca spełni dla każdego z zadań osobno jak również
na wszystkie zadania łącznie jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia
realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o
ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z późn. zm.);
W celu potwierdzenia:
1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i
oświadczenia: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie
publiczne zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy
b) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną
zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U.2017.2213 – j.t. z póź. zm.) z terminem
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ważności w całym okresie obowiązywania umowy w celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
a) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 131e ust. 1 ustawy Pzp
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do Informacji)
b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z art. 131e ust. 1b pkt. 1 lit. c w
Zw. z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 11 do Informacji), które zawiera w swej treści:
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
— oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 Pzp;
— oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp
— oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
Potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
d) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. 1.2 lit.b-f rozdz. 6 Informacji, składa:
1) 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 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „1)”, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania rej osoby – wystawione nie wcześniej niż w terminach wskazanych w pkt. „(1)”.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy dokument, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany pkt. 1.2.lit.d rozdz.
6 Informacji składa dokument, o którym mowa w pkt. „1. pkt. 1”, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14
Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje
się takich dokumentów, zastępuje się do dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
Gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawioną nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający żąda od
Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych jak wyżej w dotyczących podwykonawcy, któremu
Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na zdolnościach
Lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. – należycie wypełnionych i
Podpisanych przez te podmioty.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna, że
warunek
Zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
Prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co
Najmniej:
Dla części 1 – 2.500.000,00 zł
Dla części 2 – 1.500.000,00 zł
Dla części 3 – 450.000,00 zł
Dla części 4 – 450.000,00 zł
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie w wysokości sum wymaganych wartości na wybrane zadania
(np. cz.2 – 1.500.000,00zł i cz.3 – 450.000,00zł w sumie 1.950.000,00 zł
W celu potwierdzenia: 1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć następujące
dokumenty i
Oświadczenia:
a) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
Prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego.
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Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający uzna, ze warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, a w
Szczególności wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych,
W okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej
Dla części 1 – jedną usługę w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej i monitorowania alarmów
W oddalonym centrum nadzoru świadczoną rocznie (nieprzerwanie przez 12 miesięcy) w minimalnych
Wymaganych kwotach brutto tj.: min. 2 500 000,00 zł brutto.
Dla części 2 – co najmniej jedną usługę w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej świadczoną
rocznie
(nieprzerwanie przez 12 miesięcy) w minimalnych wymaganych kwotach brutto tj.: min. 1 500 000,00 zł brutto
Dla części 3 – co najmniej jedną usługę w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej świadczoną
rocznie
(nieprzerwanie przez 12 miesięcy) w minimalnych wymaganych kwotach brutto tj.: min. 450 000,00 zł brutto
Dla części 4 – co najmniej jedną usługę w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej świadczoną
rocznie
(nieprzerwanie przez 12 miesięcy) w minimalnych wymaganych kwotach brutto tj.: min. 300 000,00 zł brutto
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał:
a) w przypadku złożenia oferty na dwie części – dwie usługi dla różnych kontrahentów odpowiadające
Zakresowi oraz wskazanym kwotom dla danej części
(np. cz. 2 -1 szt. usługi dla kontrahenta X na kwotę 1.500.000,00 zł – i cz. 3 – 1 szt. usługi dla kontrahenta Y
na
Kwotę 450.000,00zł), lub
b) w przypadku złożenia oferty na dwie części – jedną usługę dla jednego kontrahenta odpowiadającą
Zakresowi oraz sumie wskazanych kwot dla danych części
(np. cz. 2 i cz. 3 – 1 szt. usługi dla kontrahenta X na kwotę 1.950.000,00 zł),
(odpowiednio zastosować dla trzech lub czterech części)
Wykonawca może okazać się tym samym doświadczeniem w zakresie każdego zadania o tym samym
zakresie
Tematycznym, przy uwzględnieniu wymaganej wartości brutto usługi w danym zadaniu.
W przypadku usług wykonywanych (tj. rozpoczętych, a nie zakończonych) na poczet wymaganej wiedzy i
Doświadczenia będzie zaliczona wyłącznie jej zrealizowana część na wymaganą wartość po warunkiem, że
Umowa została zawarta na okres co najmniej 12 miesięcy.
Wykonawca, może wykazać się usługami o wymaganych kwotach i okresem realizacji usługi, które nie są
Świadczone na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej
Zamawiający nie uzna warunku, jako spełnionego jeżeli Wykonawca wykazywać będzie się doświadczeniem
W realizacji wymaganej usługi na kwotę wymaganą lub wyższą ale zrealizowaną lub realizowaną w kontakcie
Zawartym na okres krótszy niż 12 miesięcy.
Zamawiający uzna, że warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca dysponuje osobami zapewniającymi
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Realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.:
— pracownicy realizujący zamówienie zobowiązani są posiadać aktualne legitymacje kwalifikowanego
Pracownika ochrony fizycznej oraz aktualne badania lekarskie;— pracownicy realizujący zadania ochronne z
bronią palną zobowiązani są posiadać pozwolenia na
Posługiwanie się bronią palną z celem posiadania broni „B”;
— pracownicy realizujący zadania ochronne z bronią palną na stanowiska dowódców ochrony zobowiązani
są
Posiadać pozwolenia na posługiwanie się bronią palną z celem posiadania broni „B” i „M”;
— wszyscy pracownicy realizujący zamówienie zobowiązani są posiadać aktualne poświadczenia
Bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzulach min.
ZASTRZEŻONE, bądź pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy do dostępu
do
Informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony
Informacji niejawnych;
W tym co najmniej:
Dla części 1:
Obiekt A: 46 pracowników ochrony w tym: 32 pracowników ochrony,
6 pracowników ochrony (portierów), 4 pracowników ochrony (obsługa LCN),
4 dowódców ochrony;
Obiekt B: 54 pracowników ochrony w tym: 40 pracowników ochrony,
2 pracowników ochrony (portierów), 8 pracowników ochrony (obsługa LCN),
4 dowódców ochrony;
Obiekt C: 26 pracowników ochrony w tym: 16 pracowników ochrony,
6 pracowników ochrony realizujących zadania w składzie grupy interwencyjnej,
6 pracowników ochrony realizujących zadania w centrum monitorowania alarmów Wykonawcy, 4 dowódców
Ochrony;
Obiekt D: 15 pracowników ochrony w tym: 3 pracowników ochrony(portierów),
6 pracowników ochrony realizujących zadania w składzie grupy interwencyjnej,
6 pracowników ochrony realizujących zadania w centrum monitorowania alarmów Wykonawcy;
(pracownicy ochrony przewidziani do realizacji zadań ochronnych w składzie grupy interwencyjnej i
Realizujących zadania w centrum monitorowania alarmów Wykonawcy mogą być tymi samymi osobami dla
Obiektu C i D)
Dla części 2: 66 pracowników ochrony w tym: 42 pracowników ochrony, 12 pracowników ochrony (portierów),
3
Pracowników ochrony realizujących zadania dowódcy patrolu, 6 pracowników ochrony realizujących zadania
w
Składzie grupy interwencyjnej, 3 dowódców ochrony;
Dla części 3: 15 pracowników ochrony w tym: 6 pracowników ochrony, 6 pracowników ochrony realizujących
Zadania w składzie grupy interwencyjnej, 3 dowódców ochrony;
Dla części 4: 15 pracowników ochrony w tym: 6 pracowników ochrony, 6 pracowników ochrony realizujących
Zadania w składzie grupy interwencyjnej, 3 dowódców ochrony;
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje sumą osób zapewniających realizację zadania na wybrane zadania.
W celu potwierdzenia:
1. spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć następujące dokumenty i
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Oświadczenia:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
Również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
Składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
Działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów,
Na rzecz których
Dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
Podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
Świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
Charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku
Świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające
ich
Należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
Ofert
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
Odpowiedzialnych za świadczenie usługi, kontrolę jakości lub kierowanie usługami, wraz z informacją na
temat
Ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia
Publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania
Tymi osobami.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia)
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W przypadku Zamawiający gdy liczba wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest mniejsza niż przewidywalna minimalna to Zamawiający zaprasza
do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o zamówieniu
i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje
zaproszenie Wykonawców do składania ofert w liczbie 5. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków
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udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/ nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów.
Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału w postępowaniu spowoduje wykluczenie
Wykonawcy z postępowania. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z
postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaprosi do składania ofert nie więcej niż 5 Wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu będzie mniejsza niż 5 lub równa 5, Zamawiający zaprosi do składania ofert wszystkich
Wykonawców spełniających określone warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli liczba Wykonawców, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, Zamawiający zaprosi tych Wykonawców,
którzy wykazali większą liczbę wykonanych lub wykonywanych usług odpowiadających przedmiotowi
zamówienia wskazanych w treści wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - na poniżej określonych
zasadach. Zamawiający podczas oceny wniosków w celu wyboru Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
składania ofert będzie brał pod uwagę końcową liczbę punktów wyliczoną wg kryteriów selekcji: 1) posiadanie
ważnego certyfikatu AQAP 2110:2009 – 10 pkt., 2) doświadczenie – 20 pkt. Sposób oceny:Doświadczenie dla
części 1 Kryterium doświadczenie w realizacji umów w latach od 2010 r. do 2017 r. w zakresie usług stałej,
bezpośredniej ochrony fizycznej i monitorowania alarmów w oddalonym centrum nadzoru wykonawcy obiektów
wojskowych podległych MON. Wymagane minimalne wartości kwotowe brutto zrealizowanych umów: min 2 500
000,00 zł brutto każda W zakresie tego kryterium Zamawiający przyzna: a) za realizację 5 umów – 20 pkt; b) za
realizację 4 umów – 15 pkt; c) za realizację 3 umów – 10 pkt; d) za realizację 2 umów – 5 pkt; e) za realizacje
1 umowy – 2 pkt f) za pozostawienie niewypełnionego pola – 0 pkt. g) za posłużenie się doświadczeniem
innego podmiotu – 0 pkt. h) za posłużenie się doświadczeniem, które decydowało o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu – 0 pkt. Doświadczenie dla części 2,3,4 Kryterium doświadczenie w realizacji umów
w latach od 2010 r. do 2017 r. w zakresie usług stałej,bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów wojskowych
podległych MON. Wymagane minimalne wartości kwotowe brutto zrealizowanych umów dla poszczególnych
części: CZĘŚĆ nr 2 min. 1 500 000,00 zł brutto każda CZĘŚĆ nr 3 min. 450 000,00 zł brutto każda CZĘŚĆ nr
4 min. 450 000,00 zł brutto każda W zakresie tego kryterium Zamawiający przyzna: a) za realizację 5 umów
– 20 pkt; b) za realizację 4 umów – 15 pkt; c) za realizację 3 umów – 10 pkt; d) za realizację 2 umów – 5
pkt; e) za realizacje 1 umowy – 2 pkt f) za pozostawienie niewypełnionego pola – 0 pkt. g) za posłużenie się
doświadczeniem innego podmiotu – 0 pkt. h) za posłużenie się doświadczeniem, które decydowało o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz które nie było świadczone na rzecz podmiotów podległych MON– 0
pkt. Wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktów w zakresie kryteriów selekcji nie może powoływać
się na zasoby podmiotu trzeciego. Wykonawca w zakresie kryteriów selekcji może otrzymać maksymalnie
30pkt. Wykonawca w ramach kryteriów selekcji składa: a) oświadczenie Wykonawcy złożone w treści wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) kopia certyfikatu AQAP – jeżeli dotyczy c) kopie referencji bądź
innych dokumentów – jeżeli dotyczy.
IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
22.BLT.SZP.2612.76.2018

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
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nie
IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.10.2018 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

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

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień z wolnej ręki o których mowa w art. 131h ust. 6
pkt. 5 Ustawy pzp stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, a w szczególności gdy:
a) w przypadku, gdy postępowanie mające na celu wyłonienie kolejnego wykonawcy, z przyczyn zależnych
lub niezależnych od zamawiającego, nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w terminie umożliwiającym
zachowanie ciągłości świadczonej usługi
b) w wykonywaniu usługi na terenie innej jednostki wojskowej, której przedmiot zamówienia, opowiada
przedmiotowi zamówienia podstawowego,
c) w przypadku, gdy zmieni się system zaopatrywania jednostek wojskowych, tj. zwiększy się przydział
jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 22.Bazy Lotnictwa Taktycznego.
d) w wykonywaniu dodatkowej usługi na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego i jednostek na jej zaopatrzeniu,
której przedmiot zamówienia, opowiada przedmiotowi zamówienia podstawowego.
Użytkowanie środków łączności – dotyczy każdej części
Wykonawca ma posiadać pozwolenie radiowe wydane przez uprawniony podmiot na używanie radiowych
Urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci monitorowania sygnałów alarmowych,
Obowiązki Wykonawcy wynikające z art. 29 ust. 3 a ustawy PZP – dotyczy każdej części.
1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art.29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga od
Wykonawcy lub podwykonawcy zatrudnienia osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotu
Zamówienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r.
Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018r. poz. 917, ze zm.)
2) powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub
Wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy z wyłączeniem kadry kierowniczej
oraz
Pracowników administracji
3) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o
Pracę to czynności szczegółowo określone w opisie przedmiotu zamówienia
4) dla dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca
przedłoży
Zamawiającemu wykaz co najmniej
— dla części 1 – 92 osób
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— dla części 2 – 43 osób
— dla części 3 – 10 osób
— dla części 4 – 10 osób
Z określeniem czasookresu ich zatrudnienia oraz wymiaru czasu pracy, wykonującej czynności na podstawie
Umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę jak i podwykonawców.
Wykaz zostanie złożony po podpisaniu umowy w terminie na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w
Przypadku wystąpienia zmian dot. zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez
Zamawiającego,
Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zamianę Zamawiającemu,
5) uprawnieniem Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa
W art. 29 ust. 3 ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań w okresie realizacji zamówienia
Zamawiający będzie miał prawo do sprawdzenia tożsamości pracownika, wykonującego czynności wskazane
W opisie przedmiotu zamówienia i sprawdzenie zgodności z przedstawionym Zamawiającemu wykazem
Osób, odebrania oświadczenia od pracownika, że jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu
Przepisów Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niespełnienie wymagań
o
Których mowa jak wyżej skutkować będzie naliczeniem kar umownych.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
Określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów dotyczących
Braku podstaw do wykluczenia
Inne dokumenty, które wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć:
a) Wypełniony Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym (zgodnie z zał. nr 1 do
Informacji).
b) Informację o części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z art.
36
Ust. 4 ustawy – zgodnie ze wzorem załącznika nr 4 do Informacji.
c) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów
Rejestrowych (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie);
d) Zobowiązanie podmiotu trzeciego o udostępnieniu zasobów – jeżeli dotyczy
Zamawiający, na podstawie art.131l ust. 1 pkt 2 ustawy, określa, że poza przesłankami o których mowa w art.
93 ust. 1 ustawy, unieważni postępowanie w przypadku gdy zamawiającemu nie zostaną przyznane środki
finansowe na realizacje zamówienia
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały
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Interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Informacji środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom
Wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
Zamówienia, lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
Się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
Wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli
Zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
2) 15 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli
Zostały one przesłane w inny sposób,
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Informacji, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Informacji
na
Stronie internetowej zamawiającego –
www.22blot.wp.mil.pl
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5, 6 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.
8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
Najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo,
Za zgodą zamawiającego w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
Kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. 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 jego wniesienia, jeżeli przesłanie
jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
Elektronicznej.
11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Informacji
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą
ulega
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Zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
14. Kopię odwołania zamawiający:
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
2) zamieści również na stronie internetowej –
www.22blot.wp.mil.pl
, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia
O zamówieniu lub postanowień Informacji, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania
Odwoławczego.
15. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania
kopii
Odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony,
do
Której przystępuje.
16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w
formie
Pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
Ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy
wnoszącemu
Odwołanie.
17. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków
Formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.
18. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
Przysługuje skarga do Sądu.
19. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień
Publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29.8.2018
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