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Zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, znak sprawy:
16/PN/2019, prowadzonym w oparciu prowadzonym w oparciu o art. 138o ust.1 ustawy PZP –
zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi, na świadczenie całodobowo usług
ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Sieci Badawczej
Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw przez pracowników z Koncesjonowanej Agencji Ochrony posiadającej
status SUFO.

Poznań, grudzień 2019r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań,
NIP 631 020 07 71
tel. +48 61 27 97 800
fax. +48 61 27 97 897
Adres email: przetargi@claio.poznan.pl
Strona internetowa: http://www.claio.poznan.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o artykuł 138o ust.1 ustawy PZP – zamówienia
na usługi społeczne i inne szczególne usługi, Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 grudnia
2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwana dalej „ustawą PZP”.
Postępowanie stanowi zamówienie, którego wartość, ustalona na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy
PZP, nie przekracza progów, określonych na podstawie art.138 o ust.1 ustawy PZP, wyrażonych
w kwocie 750 000,00 euro.
III. Opis przedmiotu zamówienia
Niniejsze zamówienie dotyczy świadczenia całodobowo usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego
zabezpieczenia obszarów i urządzeń Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przez pracowników
z Koncesjonowanej Agencji Ochrony posiadającej status SUFO.
Termin realizacji zamówienia: styczeń 2020r. – grudzień 2020r.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
Wspólny Słownik Zamówień CPV:
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Zamawiający dopuszcza zwiększenie liczby roboczogodzin o maksymalnie 30 procent w okresie
obowiązywania umowy, wyłącznie w przypadkach gdy okaże się to niezbędne w celu należytego
wykonania usług ochrony osób i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Sieci
Badawczej Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

IV. Wymagania wobec Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:
1. Którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonali/wykonują w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, co najmniej dwie usługi na obiektach obowiązkowej ochrony polegające na
fizycznej ochronie osób i mienia oraz zabezpieczeniu obszarów i urządzeń o których mowa w
Art. 5. 1 – 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2142, 2245, z 2019 r. poz. 1495.); , oraz posiadają rekomendację minimum jednej organizacji
skupiającej firmy branży ochrony.
2. którzy posiadają ważne ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na
kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00.zł;

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
4. dysponują minimum 8 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej upoważnionymi do
dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”,

5. którzy nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
6. nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu jeżeli
układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

7. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, to znaczy:
1) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie
koncesji MSWiA,
2) uprawnienie-Decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji na posiadanie broni na okaziciela,
pozwalającej prowadzić działalność na obszarach, obiektach i przy urządzeniach
podlegających obowiązkowej ochronie, na których obowiązują zasady wykonywania ochrony
przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (status SUFO).
W przypadku niespełnienia warunków wymaganych przez Zamawiającego, oferta podlega
odrzuceniu i tym samym nie będzie brana pod uwagę do dalszej oceny.

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na druku Załącznika
nr 3;
2. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych usług ochrony fizycznej na obiektach obowiązkowej ochrony, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców zgodni z Załącznikiem nr 4 oraz załączenia dokumentów
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3. Poświadczenie lub referencje z minimum jednej organizacji skupiającej firmy branży ochrony
(oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);
4. Polisę ubezpieczeniową w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej (kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem);

5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z oryginałem lub kopią
posiadanych uprawnień i kwalifikacji zgodnie z Załącznikiem nr 5.
6. Aktualną koncesję MSWiA na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
zamówieniem gospodarczej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem);

7. Decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji na posiadanie broni na okaziciela, pozwalającej
prowadzić działalność na obszarach, obiektach I przy urządzeniach podlegających
obowiązkowej ochronie, na których obowiązują zasady wykonywania ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (status SUFO);

Ocena spełnienia warunku odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia”, na podstawie
załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń
musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie któregokolwiek
warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Dokumenty i oświadczenia, o
których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za
„zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

VI. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podległa wykluczeniu z udziału w
postępowaniu, Zamawiający wymaga dostarczenia następujących oświadczeń
i dokumentów:
1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie nie znajdowania się w
stanie likwidacji lub upadłości za wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
wystawionego nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu podatkowego wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3. Oryginału lub kopi aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne I społeczne lub potwierdzającego, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej muszą zostać złożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za „zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami.
a) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną.
b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez
Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail:
przetargi@claio.poznan.pl
c) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane w formie
elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze Stron niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
d) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
e) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ dotrze do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu,
o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże

wyjaśnienia treści SIWZ do wiadomości potencjalnym Wykonawcom, zamieszczając
odpowiedź na stronie www/BIP, bez ujawniania źródła zapytania.
f) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
g) Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Ewa Opiela – Kierownik Działu
Administracji i Obsługi
VIII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IX. Termin związania ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert
a) Na ofertę składać się winny następujące dokumenty:
- wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszej SIWZ,
- wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 2.
b) Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
c) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert,
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę
d) Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji
wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli
osoba(-y) podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi być ono
dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
e) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
f) Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginałem).
g) Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
h) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pełną nazwą i adresem
Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Fortecznej 12 w Poznaniu i
oznakowane w następujący sposób:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu
ul. Forteczna 12, 61-362 Poznań
sekretariat
oraz oznakowana napisem: „Oferta na świadczenie całodobowo usług ochrony osób
i mienia oraz fizycznego zabezpieczenia obszarów i urządzeń Sieci Badawczej

Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne
Laboratorium Akumulatorów i Ogniw przez pracowników z Koncesjonowanej
Agencji Ochrony posiadającej status SUFO”
Nie otwierać przed godz. 15:30 dnia 16 grudnia 2019 r ",
i) Termin składania ofert: 16 grudnia 2019r. do godz. 14.30.
j) Otwarcie ofert: 16 grudnia 2019r. godz.15.30
XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty
a) Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SIWZ,
powinien w cenie ofertowej ująć wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego i pełnego wykonania.
b) Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu
oferty ceny brutto, netto i podatku VAT zamówienia
c) Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ostateczna i nie może podlegać
podwyższeniu w toku realizacji zamówienia.
d) Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie
w walucie krajowej (PLN).
XII. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty oraz sposobu oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryteriami:
• cena: 60%
• czas dojazdu Gl: 40%
1.1 Ocena ofert według kryterium Cena nastąpi w następujący sposób:
ocena punktowa danej oferty :
C min.
C - ------------------------- x 60 pkt.
C oferty
C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena
C min - najniższa cena ze wszystkich ofert
C oferty-cena badanej oferty
Cena oferty - jest to cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na
którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę
Maksymalnie w kryterium Cena Wykonawca może uzyskać 60 punktów.
1.2 Punktacja w ramach kryterium Czas dojazdu grupy interwencyjnej:
Poznań, ul. Forteczna 12
− czas dojazdu do 4 minut - 20 pkt.
− czas dojazdu do 7 minut - 10 pkt.
− czas dojazdu 10 minut - 0 pkt.

Wierzenica, ul. Kręta 12
− czas dojazdu do 10 minut - 20 pkt.
− czas dojazdu do 15 minut - 10 pkt.
− czas dojazdu 20 minut - 0 pkt.
Maksymalnie w kryterium Czas dojazdu grupy interwencyjnej Wykonawca może uzyskać 40
punktów.
2. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska
największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.
3. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium
4. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca
po przecinku.
XIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
a) Zamawiający pisemnie powiadomi wybranego Wykonawcę o miejscu i terminie
podpisania umowy, w czasie nie krótszym niż 3 dni od daty zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty (drogą elektroniczną)
b) Osoba reprezentująca Wykonawcę powinna posiadać aktualne pełnomocnictwo do
podpisania umowy, o ile takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów
załączonych do oferty.
c) Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
d) Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
e) Przyjęcie niniejszych postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków
przyjęcia oferty.
f) W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu.
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XV. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 6
XVI. Wykaz załączników
a) Opis przedmiotu zamówienia - Zał. nr 1
b) Formularz oferty - Zał. nr 2
c) Oświadczenie - Zał. nr 3
d) Wykaz usług - Zał. nr 4
e) Wykaz osób – Zał. nr 5
f) Wzór umowy - Zał. nr 6

