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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:410223-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Giżycko: Usługi ochroniarskie
2020/S 169-410223

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 62
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 20
Miejscowość: Giżycko
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20
Osoba do kontaktów: Marzena Prokopczuk
E-mail: m.prokopczuk@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261335156
Faks:  +48 261335641
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: https://24wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/24wog
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz 
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Oficjalna nazwa: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Adres pocztowy: ul. Nowowiejska 20
Miejscowość: Giżycko
Kod pocztowy: 11-500
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 11-500 Giżycko, ul. Nowowiejska 20, w formie 
pisemnej osobiście, za pomocą poczty polskiej lub posłańca
Osoba do kontaktów: Marzena Prokopczuk
E-mail: m.prokopczuk@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261335156
Faks:  +48 261335641

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: wojskowa jednostka budżetowa

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

01/09/2020 S169
https://ted.europa.eu/TED

1 / 11

mailto:m.prokopczuk@ron.mil.pl
https://24wog.wp.mil.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/24wog
mailto:m.prokopczuk@ron.mil.pl


Dz.U./S S169
01/09/2020
410223-2020-PL

2 / 11

Obrona

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje 
ochronne (SUFO) na terenie administrowanym przez 24 WOG w latach 2020–2023

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia 
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej
Kod NUTS PL62 Warmińsko-mazurskie

II.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz monitoringu świadczone przez 
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych 
na terenie administrowanym przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Giżycku w latach 2020–2023, z 
podziałem na 4 części:
— część I – 24 WOG Giżycko, 15GBZ Giżycko, 112brem Giżycko, WKU Giżycko, 2ORel Pierkunowo,
— część II – 15plot Gołdap, 11 pa Węgorzewo, 8brt Kruklanki,
— część III – 15bsap Orzysz, OSPWL Orzysz, WKU Ełk, 24WOG Ełk,
— część IV – 14pppanc Suwałki, 8brt Szypliszki, WKU Suwałki.
2. Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu realizowana przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w całodobowym systemie zmianowym, polegająca na bezpośredniej 
ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
systemach i urządzeniach alarmowych, zgodnie z instrukcjami ochrony oraz innymi dokumentami 
opracowanymi na szczeblu jednostek wojskowych oraz realizacja ochrony po ogłoszeniu mobilizacji, 
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.
3. Ze względu na charakter zamówienia, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zostanie zawarty w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie udostępniona na stronie internetowej poprzez 
platformę zakupową dla zaproszonych wykonawców od dnia wysłania zaproszenia. Zamawiający wskaże w 
zaproszeniu do składania ofert adres strony internetowej oraz sposób otworzenia plików w celu ich pobrania.
4. Zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp, ze względu na szczególny charakter przedmiotu 
zamówienia (ochrona jednostek operacyjnych) zastrzega obowiązek osobistego wykonania kluczowych części 
niniejszego zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w zakresie działania grup interwencyjnych.
6. W niniejszym postępowaniu zamawiający stosowanie do art. 29 ust. stawia wykonawcy wymóg zatrudnienia 
na umowy o pracę (bez ograniczeń etatowych) osób realizujących czynności takie jak ochrona osób i 
mienia oraz monitoringu świadczonych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w 
jednostkach i instytucjach wojskowych zlokalizowanych na terenie administrowanym przez 24 Wojskowy 
Oddział Gospodarczy w Giżycku w ramach przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000 Usługi ochroniarskie
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II.1.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji 
zamówienia

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 80 806 943,99 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 30.11.2020. Zakończenie 30.11.2023

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część I – 24 WOG Giżycko, 15GBZ Giżycko, 112brem Giżycko, WKU Giżycko, 2ORel Pierkunowo
1) Krótki opis

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu realizowana przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w całodobowym systemie zmianowym, polegająca na bezpośredniej 
ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
systemach i urządzeniach alarmowych, zgodnie z instrukcjami ochrony oraz innymi dokumentami 
opracowanymi na szczeblu jednostek wojskowych oraz realizacja ochrony po ogłoszeniu mobilizacji, 
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000 Usługi ochroniarskie

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 21 268 719,36 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.11.2020. Zakończenie 30.11.2023

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część II – 15plot Gołdap, 11 pa Węgorzewo, 8brt Kruklanki
1) Krótki opis

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu realizowana przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w całodobowym systemie zmianowym, polegająca na bezpośredniej 
ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
systemach i urządzeniach alarmowych, zgodnie z instrukcjami ochrony oraz innymi dokumentami 
opracowanymi na szczeblu jednostek wojskowych oraz realizacja ochrony po ogłoszeniu mobilizacji, 
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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79710000 Usługi ochroniarskie

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 24 828 843,36 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.11.2020. Zakończenie 30.11.2023

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: Część III – 15bsap Orzysz, OSPWL Orzysz, WKU Ełk, 24WOG Ełk;
1) Krótki opis

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu realizowana przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w całodobowym systemie zmianowym, polegająca na bezpośredniej 
ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
systemach i urządzeniach alarmowych, zgodnie z instrukcjami ochrony oraz innymi dokumentami 
opracowanymi na szczeblu jednostek wojskowych oraz realizacja ochrony po ogłoszeniu mobilizacji, 
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000 Usługi ochroniarskie

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 26 451 708,51 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.11.2020. Zakończenie 30.11.2023

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: Część IV – 14pppanc Suwałki, 8brt Szypliszki, WKU Suwałki
1) Krótki opis

Usługa ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu realizowana przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne, zwane dalej SUFO, w całodobowym systemie zmianowym, polegająca na bezpośredniej 
ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
systemach i urządzeniach alarmowych, zgodnie z instrukcjami ochrony oraz innymi dokumentami 
opracowanymi na szczeblu jednostek wojskowych oraz realizacja ochrony po ogłoszeniu mobilizacji, 
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000 Usługi ochroniarskie

3) Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 8 257 672,31 PLN

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 30.11.2020. Zakończenie 30.11.2023

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
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Zaproszeni do składania ofert wykonawcy zobowiązani będą do zabezpieczenia ofert wadium na cały okres 
związania ofertą (60 dni).
Kwoty wadium na poszczególne zadania wynoszą:
— część I – 580 056,00 PLN,
— część II – 677 150,00 PLN,
— część III – 721 410,00 PLN,
— część IV – 225 209,00 PLN.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostaną zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
na etapie zaproszenia zakwalifikowanych wykonawców do składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je 
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw i bezpieczeństwa informacji:

III.1.5) Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa
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Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), 
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Do wniosku o dopuszczenie 
do udziału każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
następujące oświadczenia lub dokumenty:
1.1. w zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy wystawioną 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu;
b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
c) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 131e ust. 1 pkt 4–6 (załącznik nr 2 do 
wniosku).
1.2. w zakresie potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualna koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia 
wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 838 z 
późn. zm.);
b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia.
Dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie przedmiotu zamówienia powinien opiewać na kwotę co najmniej:
— część I – 3 114 400,00 PLN,
— część II – 3 635 600,00 PLN,
— część III – 3 872 400,00 PLN,
— część IV – 1 209 200,00 PLN.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może wykazać się tym samym dokumentem ubezpieczenia 
opiewającym na łączną/maksymalną kwotę ubezpieczenia;
c) wykaz wykonanego lub wykonywanego (w przypadku zamówień trwających) w okresie ostatnich 5 (pięciu) 
lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 (jednego) zamówienia, które spełnia 
następujące warunki:
— przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie,
— zamówienie polegało/polega na ochronie osób i mienia i realizowane było/jest przez pracowników ochrony, 
tj. świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 poz. 838 z zm.),
— wartość każdego zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień zakończonych) / części 
zrealizowanego zamówienia
(w przypadku zamówień trwających) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wyniosła co najmniej:
— część I – 4 671 600,00 PLN brutto,
— część II – 5 453 400,00 PLN brutto,
— część III – 5 508 600,00 PLN brutto,
— część IV – 1 813 800,00 PLN brutto,
oraz załączy dowody, że wskazane zamówienia zostały lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których 
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego zamówienie było 
wykonane bądź wykonywane (w przypadku zamówienia trwającego). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
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obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.
Uwaga! Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać opis obiektywnych (rzeczywistych, realnych) 
okoliczności uniemożliwiających uzyskanie referencji od podmiotu na rzecz, którego wykonano/wykonywane są 
usługi.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca musi wykazać się wykonaniem/
wykonywaniem usługi na każde zadanie indywidualnie, z osobna z zastrzeżeniem. W przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana 
w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu i zostanie potwierdzona dowodem o jej należytym wykonaniu wydanym nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. W zakresie nie uregulowanym danymi, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju 
z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra 
Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1993).
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. ppkt a składa:
3.1. informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 
określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1 (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału);
3.2. jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3, zastępuje się 
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 
zamieszkania tej osoby;
3.3. wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 
1.1. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 3, w zakresie określonym w art. 131e ust. 1 pkt 1 ustawy. Jeżeli 
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem 
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
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właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału).
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt 1.1. ppkt b przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
4.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert.
5. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę 
uprawnioną do reprezentowania wykonawcy.
Oświadczenia winny być przedstawione w oryginale podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentowania 
wykonawcy.
Pełnomocnictwo (jeśli występuje) winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej „za 
zgodność z oryginałem” przez notariusza.
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), 
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dopuszcza 
podwykonawstwo wyłącznie w zakresie dojazdu grup interwencyjnych.
Zamawiający żąda od wykonawcy, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia w zakresie dojazdu 
grup interwencyjnych przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów opisanych w rozdziale VI 
ogłoszenia dotyczących przesłanek wykluczenia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich 
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca spełni ten warunek, 
jeżeli przedstawi ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia.
Wykonawca składający ofertę na kilka zadań może wykazać się tym samym dokumentem ubezpieczenia 
opiewającym na łączną/maksymalną kwotę ubezpieczenia.
Dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie przedmiotu zamówienia powinien opiewać na kwotę co najmniej:
— część I – 3 114 400,00 PLN,
— część II – 3 635 600,00 PLN,
— część III – 3 872 400,00 PLN,
— część IV – 1 209 200,00 PLN.
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich 
wykluczenia)

III.2.3) Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do 
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie (w przypadku zamówień 
trwających) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
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udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 
(jednego) zamówienia, które spełnia następujące warunki:
— przez 1 zamówienie zamawiający rozumie 1 umowę/pojedyncze, odrębne zobowiązanie,
— zamówienie polegało/polega na ochronie osób i mienia i realizowane było/jest przez pracowników ochrony, 
tj. świadczone przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020 poz. 838 ze zm.),
— wartość każdego zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień zakończonych) / części 
zrealizowanego zamówienia (w przypadku zamówień trwających) w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wyniosła co najmniej:
— część I – 4 671 600,00 PLN brutto,
— część II – 5 453 400,00 PLN brutto,
— część III – 5 508 600,00 PLN brutto,
— część IV – 1 813 800,00 PLN brutto,
oraz załączy dowody, że wskazane zamówienia zostały lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których 
mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego zamówienie było 
wykonane bądź wykonywane (w przypadku zamówienia trwającego). Jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy.
Uwaga! Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zawierać opis obiektywnych (rzeczywistych, realnych) 
okoliczności uniemożliwiających uzyskanie referencji od podmiotu na rzecz, którego wykonano/wykonywane są 
usługi.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, wykonawca musi wykazać się wykonaniem/
wykonywaniem usługi na każde zadanie indywidualnie, z osobna. W przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych do oceny będzie brana jedynie wartość tej części usługi, która została wykonana w okresie ostatnich 5 
(pięciu) lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i zostanie 
potwierdzona dowodem o jej należytym wykonaniu wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić 
do ich wykluczenia)

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
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Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby 
wykonawców: 
1. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie 
podlegają wykluczeniu w liczbie nie mniejszej niż 3. 
2. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu nie przekroczy 3, zamawiający zaprosi wszystkich 
wykonawców do złożenia ofert. 
3. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i spełniają 
warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu, będzie większa niż 3, zamawiający zaprosi 
wszystkich wykonawców do złożenia ofert.

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
13/OBR/2020

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Wstępne ogłoszenie informacyjne
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2020/S 120-293396 z dnia 24.6.2020

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.9.2020 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 5.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 5 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 
dotychczasowemu wykonawcy usługi, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnej usługi zgodnie z 
jej przedmiotem, tj. usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu realizowana przez specjalistyczne 
uzbrojone formacje ochronne, zwane SUFO w całodobowym systemie zmianowym, polegającej na 
bezpośredniej ochronie fizycznej, stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 
w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych, zgodnie i instrukcjami ochrony oraz innymi 
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dokumentami opracowanymi na szczeblu jednostek wojskowych oraz realizacja ochrony po ogłoszeniu 
mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.
3. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo wyłącznie w zakresie działania grup interwencyjnych.
4. Zamawiający stawia wymóg zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z zm.) w odniesieniu do 
wykonawców realizujących przedmiot zamówienia.
W związku z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowych części zamówienia, o którym mowa w rozdziale 
II pkt 4, wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotu innego, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, w 
celu spełnienia warunków posiadania zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia.

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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) 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
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.8.2020
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