Dz.U./S S177
14/09/2018
402300-2018-PL

- - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura ograniczona

1/3
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Polska-Malbork: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
2018/S 177-402300
22 Baza Lotnictwa Taktycznego, ul. 17 Marca 20, mjr Mariusz Miniszewski, Malbork 82-200,
Polska. Tel.: +48 261536234. Faks: +48 261536713. E-mail: 22blt.przetargi@ron.mil.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.8.2018, 2018/S 167-381602)

Przedmiot zamówienia:
CPV:79700000, 79711000, 79715000
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
Usługi patrolowe
Zamiast:
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 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
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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.
Powinno być:
V.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 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 2011 r. do 2018 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 PLN 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 2011 r. do 2018 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 PLN brutto każda;
Część nr 3 min. 450 000,00 PLN brutto każda; Część nr 4 min. 450 000,00 PLN 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
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– 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 30 pkt. 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.
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