
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

„Świadczenie usług ochrony fizycznej, stałej terenu działki 1493/8 obręb Kazimierz 0004 o pow.
17 518 m2 w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam budynkami.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SOSNOWIECKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271270643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 11 lokal 216-218

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 600 676 194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: redakcja@kuriermiejski.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kuriermiejski.com.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

Wydawnicza

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług ochrony fizycznej, stałej terenu działki 1493/8 obręb Kazimierz 0004 o pow.
17 518 m2 w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam budynkami.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-18a9e2e2-8bcf-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021685/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-23 14:09

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

2.14.) 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
www.kuriermiejski.com.pl

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: Nie

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.kuriermiejski.com.pl

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

3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

użycie środków komunikacji elektronicznej wymaga pozyskania przez zamawiającego
specjalistycznego sprzętu biurowego (art. 65 ust. 1 pkt 3 ustawy)

3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych
dokumentów: Osobiście lub pocztą na adres siedziby Zamawiającego adres: 41 - 200 Sosnowiec, ul.
3 Maja 11/216-218

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

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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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

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej terenu działki 1493/8 obręb Kazimierz 0004 o pow.
17.518 m kw. w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam budynkami, tj.- budynek
administracyjny KWK „Kazimierz Juliusz”,- budynek stacji ratownictwa wraz z tlenownią,-
budynek nadszybia oraz wieża szybowa szybu Kazimierz I,- budynek obiegu wozów,- budynek
maszyny wyciągowej Kazimierz I wraz z halą transformatorów,- budynek warsztatu MD. 2.
Świadczenie ochrony przez Wykonawcę polegać będzie w szczególności na całodobowym, 7
dni w tygodniu łącznie z dniami świątecznymi i wolnymi od pracy, zabezpieczeniu terenu,
obiektów i mienia objętych ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych, kradzieżą,
włamaniem lub zniszczeniem oraz podejmowanie działań prewencyjnych przeciwdziałających
powstawaniu szkody wynikającej z ww. zdarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem budynków
wskazanych w ust. 1. 3. Wykonawca będzie świadczyć usługi ochrony ww. mienia przy
następującej obsadzie osobowej:- po 2 pracowników ochrony na 12-godzinnych zmianach
każdego dnia.4. Zamawiający odda do dyspozycji Zleceniobiorcy posterunek ochrony
zlokalizowany w budynku administracyjnym KWK „Kazimierz Juliusz” (posterunek nr 1), a
Wykonawca zapewni drugi posterunek ochrony – kontener (posterunek nr 2), który zostanie
zlokalizowany w pobliżu budynku nadszybia oraz wieży szybowej szybu Kazimierz I.

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: 12 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: Wg kolejności

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.7.) Kolejność kryterium: 1

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

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

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
1) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji; 2) Referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego zostały wykonane usługi określone w załączniku nr 4 do SWZ, 3) Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi zał. nr 5 do SWZ;4) Polisę
ubezpieczeniową potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł.5) oświadczenie o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109
ust.1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U z 2019 r. poz. 1170).6) Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem.

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:
Zamawiający nie przewiduje składania oferty przez wykonawców wspólnie

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

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
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje w siedzibie Spółki od pon. do czw. w
godzinach od 9:00 do 15:00 oraz w piątek w godz. 9:00 do 13:00

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-15
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