
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Oleśnicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 930592064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada

1.5.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713967110

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mgk.olesnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mgk.olesnica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Usługi komunalne

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:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Oleśnicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-170caa84-8ae2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020737/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22 10:40

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

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://platformazakupowa.pl/mgk_olesnica

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:
https://platformazakupowa.pl/mgk_olesnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Informacje dot. komunikacji elektronicznej Zamawiającego z Wykonawcami zawiera pkt. 5 SWZ.
Wymagania dot. dokumentów elektronicznych zawiera pkt. 8 SWZ. Informacje dot. podpisu
elektronicznego zawiera pkt. 10 SWZ.

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NR-1/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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4.1.5.) Wartość zamówienia: 641793,10 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Oleśnicy. 2. Ochronie będzie podlegać mienie Zamawiającego zlokalizowane w trzech
miejscach: - budynek A i B przy ul. 11 Listopada 17, - biurowiec i portiernia przy ul. Ciepłej 2,-
wysypisko odpadów komunalnych w Smolnej3. Ochrona wszystkich obiektów będzie polegać
na: - kontroli ruchu osobowego i towarowego, - systematycznym dokonywaniu obchodów w celu
właściwej ochrony obiektów i mienia; - przechowywaniu kluczy od pomieszczeń i magazynów,-
zgłaszaniu osobie wskazanej przez Zleceniodawcę w sposób ustalony między stronami
wszelkich zdarzeń stanowiących zagrożenie dla ochranianego mienia,- fizycznym
zabezpieczeniu ochranianego obiektu przed przedostaniem się osób nieupoważnionych do
miejsc służbowych,- prowadzeniu właściwej dokumentacji związanej z ochroną obiektu i mienia,-
serwisowaniu systemów monitorowania w ochranianych obiektach,- w przypadku awarii sprzętu
naprawa lub wymiana na nowy, - obowiązku monitorowania oraz uzbrajania i rozbrajania
istniejących systemów alarmowych.

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: 24 miesiące

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

4.3.2.) 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: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ulga PFRON

4.3.6.) Waga: 18

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

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
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rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

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.
1. 1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie przesłanek określonych w Rozdziale 6 SWZ oraz spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 2.1 zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek,
jeżeli wykaże posiadanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z
ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.2.3 sytuacji
ekonomicznej lub finansowejZamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli
będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 4.000.000,00 złotych oraz przedstawi oświadczenie, w którym zobowiązuje się do
kontynuowania ciągłości ubezpieczenia w wymaganej wysokości 4.000.000 zł na czas trwania
umowy w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. Wykonawca potwierdza
spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.2.4 zdolności technicznej lub
zawodowej Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli: a) wykaże, iż
dysponuje min. 6 osobami, zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, które posiadają min. 3
letni staż pracy jako pracownik odpowiedzialny za ochronę osób i mienia i będą wykonywały
fizycznie ochronę mienia w obiektach MGK Sp. z o.o. w Oleśnicy. Wykonawca potwierdza
spełnianie tego warunku poprzez złożenie wykazu osób.b) w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał co najmniej trzy usługi o wartości min. 25 000 zł brutto miesięcznie, realizowane
nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż rok, których przedmiotem była usługa ochrony
fizycznej obiektów i mienia.Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie
wykazu usług.

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający, w oparciu o zapisy art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, podmiotowych środków dowodowych, w
szczególności:a) koncesji wraz ze zmianami b) polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodami jej opłacenia
c) wykazu osóbd) wykazu usług

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dysponowania Zespołem natychmiastowej reakcji.2.
Oświadczenie Wykonawcy posiadającego status Zakładu Pracy Chronionej.3. Oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zastosowanie
mają przepisy art. 57-60 oraz art. 117 ustawy Pzp, w tym dotyczące: a) umowy i ustanowienia
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;b) wykazania
braku postaw do wykluczenia każdego z Wykonawców oddzielnie; c) osobistego wykonania tego
zakresu usługi, dla którego wymagane jest posiadanie określonych uprawnień lub
doświadczenia; d) złożenia przez Wykonawców wraz z ofertą oświadczenia, z którego wynika,
które usługi zrealizują poszczególni Wykonawcy.

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: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, zawiera Załącznik nr 8 do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/mgk_olesnica

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
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