
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości wraz ze świadczeniem usług
porządkowych terenów zewnętrznych w obiektach administrowanych przez Mazowiecki Zarząd

Nieruchomości w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZOWIECKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142679734

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleje Jerozolimskie 28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-024

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 8405995

1.5.8.) Numer faksu: 22 2012955

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@mzn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości wraz ze świadczeniem usług
porządkowych terenów zewnętrznych w obiektach administrowanych przez Mazowiecki Zarząd
Nieruchomości w Warszawie
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2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b0bbc5a4-7d9f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00014129/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-05 16:27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002556/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w budynkach (wraz z terenami przyległymi)
zlokalizowanych w Warszawie i Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.e-bip.org.pl/mznwarszawa/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: ttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@mzn.pl. https://www.e-
bip.org.pl/mznwarszawa/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP.Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail
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zamowienia@mzn.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO określona została w dziale
XXIV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MZN 01/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Brzeskiej 12
w Warszawie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia - 40 pkt a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do
bezpośredniej realizacji czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w
myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b)
Wykonawca, który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 pkt
a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b) Wykonawca,
który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji czynności
ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości (wraz z terenem przyległym)
zlokalizowanej przy ul. Chrobrego 29 w Warszawie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia - 40 pkt a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do
bezpośredniej realizacji czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w
myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b)
Wykonawca, który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 pkt
a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b) Wykonawca,
który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji czynności
ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na całodobowej ochronie budynku biurowego zlokalizowanego przy ul. Ciołka
10 A w Warszawie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do
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realizacji zamówienia - 40 pkt a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do
bezpośredniej realizacji czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w
myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b)
Wykonawca, który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 pkt
a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b) Wykonawca,
który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji czynności
ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości (wraz z terenem przyległym)
zlokalizowanego przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia - 40 pkt a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do
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bezpośredniej realizacji czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w
myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b)
Wykonawca, który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 pkt
a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b) Wykonawca,
który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji czynności
ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości (wraz z terenem przyległym) wraz
ze świadczeniem usług porządkowych zewnętrznych, zlokalizowanego w Grzmiącej przy al.
Lipowej 9.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia - 40 pkt a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do
bezpośredniej realizacji czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w
myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b)
Wykonawca, który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 pkt
a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b) Wykonawca,
który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji czynności
ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości (wraz z terenem przyległym) wraz
ze świadczeniem usług porządkowych zewnętrznych zlokalizowanego przy ul. Mokrej 2 w
Radomiu

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic
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90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-03-31 do 2022-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia - 40 pkt a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do
bezpośredniej realizacji czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w
myśl przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b)
Wykonawca, który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1) cena - 60 pkt 2) kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 40 pkt
a) Wykonawca, który zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji
czynności ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 40 pkt, b) Wykonawca,
który nie zaoferuje, że wszyscy pracownicy skierowani do bezpośredniej realizacji czynności
ochrony będą kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej w myśl przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – otrzyma 0 pkt.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2)
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spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym, tj.:– Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w odniesieniu do
niniejszego warunku, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, tj.: – posiadają koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, c) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, tj.: – Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w odniesieniu do niniejszego
warunku, d) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: – wykonali, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych również wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
część (A) BRZESKA Warunek: co najmniej 2 usługi polegające na całodobowej ochronie
budynku, w okresie nie krótszym niż 10 miesięcy, przy czym wartość każdej z usług nie może
być mniejsza niż 400 000,00 złotych brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych). część (B)
CHROBREGO Warunek: co najmniej 2 usługi polegające na całodobowej ochronie budynku, w
okresie nie krótszym niż 10 miesięcy, przy czym wartość każdej z usług nie może być mniejsza
niż 150 000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). część (C) CIOŁKA
Warunek: co najmniej 2 usługi polegające na całodobowej ochronie budynku, w okresie nie
krótszym niż 10 miesięcy, przy czym wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 200
000,00 złotych brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych). część (D) NOWY ZJAZD warunek: co
najmniej 2 usługi polegające na całodobowej ochronie budynku, w okresie nie krótszym niż 10
miesięcy, przy czym wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych
brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). część (E) GRZMIĄCA warunek: co najmniej 2
usługi polegające na całodobowej ochronie budynku, w okresie nie krótszym niż 10 miesięcy,
przy czym wartość każdej z usług nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych brutto (słownie:
sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). część (F) RADOM Warunek: co najmniej 2 usługi polegające na
całodobowej ochronie budynku, w okresie nie krótszym niż 10 miesięcy, przy czym wartość
każdej z usług nie może być mniejsza niż 150 000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt
tysięcy złotych).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie żąda przedłożenia podmiotowych środków dowodowych w odniesieniu do niniejszego
warunku.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się
lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z Załącznikiem nr 5
do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty na formularzu ofertowym, którego wzór
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stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. 2. Do formularza oferty należy dołączyć oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór
stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. 3. Zaleca się, aby Wykonawca składający dokumenty, o których
mowa w pkt 1 i 2 powyżej korzystał z wzorów opracowanych i udostępnionych przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z własnych formularzy wymagane jest,
aby w treści tych dokumentów zawarte zostały wszelkie informacje wskazane przez
Zamawiającego w opracowanych wzorach. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 2 powyżej, składa każdy
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5. Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby. 6. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika pełnomocnictwo do złożenia oferty
musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
(A) BRZESKA - 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) (B) CHROBREGO - 3 000 zł (trzy tysiące
złotych) (C) CIOŁKA - 4 000 zł (cztery tysiące złotych) (D) NOWY ZJAZD - 3 100 zł (trzy tysiące
sto złotych) (E) GRZMIĄCA - 3 300 zł (trzy tysiące trzysta złotych) (F)RADOM - 3 400 zł (trzy
tysiące czterysta złotych)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia. 2) W przypadku składania oferty przez pełnomocnika
pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
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mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego. 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w dziale X pkt 6 SWZ, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 16:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym
Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może
zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPoral.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 17:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których
mowa w art. 95 ustawy Pzp.Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące czynności
ochrony osób i mienia zatrudnione były na umowę o pracę.
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 2) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 16:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPoral.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 17:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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