Węgrów: Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z
monitoringiem systemów alarmowych i dozoru obiektów: Sądu Rejonowego i
Prokuratury Rejonowej w Węgrowie i Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowy
Wydział w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim, oraz
konwojowanie wartości pieniężnych, Nr postępowania: Zlec. 63/2013
Numer ogłoszenia: 434272 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Węgrowie , ul. Przemysłowa 20, 07-100
Węgrów, woj. mazowieckie, tel. 25 7922377, faks 25 7922377.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.srwegrow.bip-e.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd
lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa całodobowej
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem systemów alarmowych i
dozoru obiektów: Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie i Sądu
Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury
Rejonowej w Sokołowie Podlaskim, oraz konwojowanie wartości pieniężnych, Nr
postępowania: Zlec. 63/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. W odniesieniu
do obiektu Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim i
Prokuratury Rejonowej w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, 08-300 Sokołów
Podlaski przedmiotem zamówienia jest: Całodobowa stała ochrona realizowana w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz dozoru obiektu Sądu Rejonowego w
Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w
Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, wraz ze wsparciem załogi interwencyjnej. II. W
odniesieniu do obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie przy ul.
Przemysłowej 20, 07-100 Węgrów przedmiotem zamówienia jest: Usługa ochrony fizycznej
osób i mienia świadczona na rzecz Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie,
realizowana w formie całodobowej stałej bezpośredniej ochrony fizycznej wraz ze stałym
dozorem sygnałów alarmowych. III. W odniesieniu do Sądu Rejonowego w Węgrowie ul.
Przemysłowa 20 i Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie
Podlaskim ul. ks. Bosco 3 przedmiotem zamówienia jest: 1. Konwojowanie, ochrona i
przewóz pracownika Zleceniodawcy wraz z pobranymi przez niego wartościami pieniężnymi
oraz innymi przedmiotami wartościowymi lub niebezpiecznymi konwojowania wartości
pieniężnych realizowanych codziennie, z/do banków prowadzących obsługę finansową Sądu
Rejonowego w Węgrowie i Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim. 2.
Konwojowanie wartości pieniężnych z Sądu Rejonowego w Węgrowie do Zamiejscowego

Wydziału w Sokołowie Podlaskim i z Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim do
Sądu Rejonowego w Węgrowie bez upoważnionego pracownika Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 24.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca potwierdzi
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli dołączy aktualną koncesję MSWiA na
prowadzenie działalności w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia oraz pozwolenie radiowe zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca potwierdzi
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, iż: wykonał (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert minimum dwie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w
obiektach użyteczności publicznej w sposób ciągły trwający co najmniej 12 miesięcy w
ramach jednej umowy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie tzn. poprzez dołączenie referencji.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca potwierdzi
spełnienie warunku udziału w postępowaniu, jeśli skieruje do wykonywania zamówienia
wyłącznie pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia,
którzy nie są karani, posiadają odpowiednie doświadczenie oraz posiadają poświadczenie
bezpieczeństwa wymagane do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne na
podstawie art.45 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z
2010 r., Nr 182, poz.1228 ze zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29
maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia
informacji niejawnych (Dz.U.2012r., poz.683). Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawcy, którzy posiadają
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia - w wysokości co najmniej 200.000,00 zł (słownie:
dwieście tysięcy złotych).
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu. 3. Formularz Ofertowy. 4. Formularz cenowy. 5. Parafowany wzór
umowy. 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób
składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający oraz
Wykonawca dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: ewentualnej zmiany cen,
jedynie w przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku
VAT. Wprowadzenie nowych cen musi odbyć się w wysokości proporcjonalnej do
wprowadzonych zmian. 2. Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej
netto.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.srwegrow.bip-e.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sąd
Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20, 07-100 Węgrów, pokój nr 79, II piętro (Oddział
Administracyjny).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Węgrowie, ul. Przemysłowa 20,
07-100 Węgrów, pokój nr 79, II piętro (Oddział Administracyjny).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 października
2013r.
Upoważniona do wykonywania zadań
Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie
Elżbieta Gołoś

Rozdzielnik:
1. Sąd Rejonowy w Węgrowie – tablica ogłoszeń
2. Strona internetowa Zamawiającego - http://www.srwegrow.bip-e.pl/
3. a/a

