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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:537639-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdynia: Usługi ochroniarskie
2021/S 206-537639

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
Krajowy numer identyfikacyjny: 586-010-46-93
Adres pocztowy: ul. Śmidowicza 69
Miejscowość: Gdynia
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Kod pocztowy: 81-127
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Adamczak, Anna Parasińska
E-mail: przetargi@amw.gdynia.pl 
Tel.:  +48 261262537
Faks:  +48 261262537
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.amw.gdynia.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.amw.gdynia.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługa polegająca na całodobowej ochronie przez okres 36 miesięcy terenu Akademii Marynarki Wojennej 
przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną
Numer referencyjny: 53/ZP/21

II.1.2) Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia to: Usługa polegająca na całodobowej ochronie przez okres 36 miesięcy terenu 
Akademii Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną. Od 31.12.2021 od godziny 
08:00 do 31.12.2024 do godziny 08:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego - kompleksu obiektów wojskowych 
wchodzących w skład Akademii Marynarki Wojennej (AMW) przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje 
Ochronne (SUFO) w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie osób i mienia, ustawą o ochronie informacji niejawnych, ustawą o broni i amunicji.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL633 Trójmiejski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia to: Usługa polegająca na całodobowej ochronie przez okres 36 miesięcy terenu 
Akademii Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną. Od 31.12.2021 od godziny 
08:00 do 31.12.2024 do godziny 08:00
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego - kompleksu obiektów wojskowych 
wchodzących w skład Akademii Marynarki Wojennej (AMW) przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje 
Ochronne (SUFO) w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie osób i mienia, ustawą o ochronie informacji niejawnych, ustawą o broni i amunicji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca musi posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. być wpisanym do Krajowego 
Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów
Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną koncesję wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, ważna 
przez cały okres obowiązywania umowy – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem w jednym 
egzemplarzu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument składa każdy z 
Wykonawców.
b) aktualne Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia tj. ważne od dnia przystąpienia do realizacji 
postanowień Umowy do dnia jej zakończenia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, na sumę 
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
zdolności technicznej lub zawodowej
a) Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna:
2 usługi o wartości nie mniejszej niż 1.300.000,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych 
00/100), polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej obiektów, instytucji z bronią palną przez SUFO oraz 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
b) Wykonawca musi posiadać niezbędne do wykonania zamówienia narzędzia i urządzenia (wymienione 
poniżej)
c) Wykonawca musi dysponować osobami (wymienione poniżej)
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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środki łączności radiowej (radiotelefonicznej) w ilości co najmniej:
11 sztuk (w tym 7 radiostacji przenośnych ręcznych, 2 zapasowe i 1 radiostacja bazowa i 1 zapasowa) 
pracujące w radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego (załącznik nr 11);
broń palna niezbędna do wykonania przedmiotu zamówienia oraz potrzebna na wyposażenie pracowników 
ochrony w trakcie realizacji zamówienia, z podaniem nazwy, rodzaju oraz ilości broni rodzaju broni i amunicji (w 
zależności od rodzaju broni palnej - ilość amunicji musi być zgodna z wymogami określonymi
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. Dz. U. Nr 245, 
poz. 1462) (załącznik nr 12)
przedstawi oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i 
urządzeń, jeżeli w wykazie/ach (załącznik nr 11-12) Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie 
dysponował (załącznik nr 7);
przedstawi oświadczenie o posiadaniu kancelarii tajnej lub innych komórek (pomieszczeń) umożliwiających 
pracę z dokumentacją niejawną (załącznik nr 13)
W przypadku Wykonawcy, który nie posiada Kancelarii tajnej, a materiały niejawne o klauzuli „zastrzeżone” 
rejestrowane są w innych niż kancelaria tajna komórkach, niezbędnym jest przedstawienie kopii dokumentacji 
określającej sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” w podległych komórkach 
organizacyjnych (zgodnie z art. 43 ust 3 i 5 ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych)
Wykonawca musi dysponować:
osobą odpowiedzialną za merytoryczny nadzór nad pracownikami ochrony pełniącymi służbę ochronną w AMW 
(szef ochrony);
pracownikami ochrony fizycznej niezbędnych do zachowania ciągłości ochrony z uwzględnieniem 24 
godzinnego systemu zmian, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych przeszkolonym w zakresie ochrony informacji niejawnych 
przez ABW lub SKW (z podaniem imienia i nazwiska pełnomocnika; serii i numeru dokumentu tożsamości; 
numeru, miejsca
i daty wydania zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonego 
przez ABW lub SKW; klauzuli tajności, numeru i daty ważności poświadczenia bezpieczeństwa.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki umowy zostały zawarte w Rozdziale 19 SWZ

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 09:00
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IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 21/02/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2021
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
https://platformazakupowa.pl/

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę do jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/10/2021
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