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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452953-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2018/S 199-452953

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

"Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
ul. Lubelska 26
Warszawa
03-802
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sosnowska
Tel.:  +48 224737353
E-mail: przetargi@mazowieckie.com.pl 
Faks:  +48 224737518
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mazowieckie.com.pl
Adres profilu nabywcy: www.mazowieckie.com.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mazowieckie.com.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.6) Główny przedmiot działalności
Usługi kolejowe

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi ochrony fizycznej
Numer referencyjny: MWZ1-26-81-2018

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@mazowieckie.com.pl
www.mazowieckie.com.pl
www.mazowieckie.com.pl
www.mazowieckie.com.pl
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej budynku biurowego wraz z kasą dopłat
przy ul. Lubelskiej 26, budynku biurowego przy ul. Lubelskiej 33 i placu budowy wraz z nieruchomością przy ul.
Solec 57 oraz usługi ochrony fizycznej w wybranych pociągach Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na niżej wymienione zadania:
1) Zadanie nr 1 - Usługa ochrony fizycznej budynku biurowego wraz z kasą dopłat przy ul. Lubelskiej 26,
budynku biurowego przy ul. Lubelskiej 33 i placu budowy wraz z nieruchomością przy ul. Solec 57,
2) Zadanie nr 2 - Usługa ochrony fizycznej w wybranych pociągach Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o.
Szczegółowy opis oraz sposób realizacji przedmiotu zamówienia określają Istotne postanowienia umowy
stanowiące załącznik nr 10, 10.1 do SIWZ (odpowiednio dla zadania).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa ochrony fizycznej budynku biurowego wraz z kasą dopłat przy ul. Lubelskiej 26, budynku biurowego przy
ul. Lubelskiej 33 i placu budowy wraz z nieruchomością przy ul. Solec 57,
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie będzie realizowane w budynku przy ul. Lubelskiej 26, w budynku przy ul Lubelskiej 33 i placu
budowy wraz z nieruchomością przy ul. Solec 57

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej budynku biurowego wraz z kasą dopłat przy ul.
Lubelskiej 26, budynku biurowego przy ul. Lubelskiej 33 i placu budowy wraz z nieruchomością przy ul. Solec
57.
2.Usługa ochrony fizycznej budynku przy ul. Lubelskiej 26 obejmuje ochronę budynku wraz z ochroną punktu
kasowego, prowadzenie punktu recepcyjnego oraz prowadzenie ewidencji kluczy użytku bieżącego, a ponadto
wyrywkową kontrolę identyfikatorów pracowników Zamawiającego, obserwację terenu wokół chronionego
budynku z wykorzystaniem istniejącego systemu monitoringu, patrolowanie chronionego budynku biurowego,
podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia ładu lub porządku w chronionym budynku biurowym.
3. Usługa ochrony fizycznej budynku biurowego przy ul. Lubelskiej 33 obejmuje wyrywkową kontrolę
identyfikatorów pracowników Zamawiającego, obserwację terenu wokół chronionego budynku, patrolowanie
chronionego budynku biurowego, podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia ładu lub porządku w
chronionym budynku biurowym.
4. Usługa ochrony fizycznej placu budowy wraz z nieruchomością przy ul. Solec 57 obejmuje obserwację
terenu wokół chronionej nieruchomości, patrolowanie chronionego placu budowy wraz z nieruchomoością,
podejmowanie interwencji w przypadku naruszenia ładu lub porządku w chronionym obszarze.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i podwykonawca (w przypadku powierzenia przez Wykonawcę części
zamówienia podwykonawcy) realizowali zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o
pracę w zakresie czynności wskazanych w § 1 ust 1 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik
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nr 10 do SIWZ. Sposób udokumentowania zatrudnienia pracowników, o których mowa powyżej, uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz
sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących
załącznik nr 10 do SIWZ.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował uzbrojonymi załogami interwencyjnymi wyposażonymi w
środki przymusu bezpośredniego oraz stacją monitorowania sygnałów alarmowych.
Czas przybycia załogi interwencyjnej na miejsce interwencji w godz. 6.00 – 22:00 nie może być dłuższy niż 15
minut od przyjęcia zgłoszenia, a w godz. 22:00 – 6:00 nie może być dłuższy niż 10 minut.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa ochrony fizycznej w wybranych pociagach Spółki "Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Usługa będzie świadczona w wybranych pociągach Spółki "Koleje Mazowieckie -KM" sp. z o.o.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej w wybranych pociągach Zamawiającego.
Zamówienie obejmuje:
1) patrolowanie wyznaczonych pociągów w celu ochrony pasażerów, niedopuszczenia do zaboru lub
uszkodzenia mienia,
2) udzielenie pomocy pracownikom Zamawiającego przy czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez
pracowników Wydziału Kontroli Handlowo - Przewozowej, kierowników pociągów, konduktorów, a także
pozostałych upoważnionych kontrolerów,
3) ujęcie osób – sprawców zagrożenia dla chronionego pociągu, osób nim podróżujących i/lub ich mienia oraz
przekazanie ich niezwłocznie funkcjonariuszom Policji lub Straży Ochrony Kolei,
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4) prowadzenie działań prewencyjnych w celu poprawy stanu bezpieczeństwa w pociągach Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca realizował zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o pracę w zakresie czynności wskazanych w § 1 ust 1 Istotnych postanowień umowy stanowiących
załącznik nr 10.1 do SIWZ. Sposób udokumentowania zatrudnienia pracowników, o których mowa powyżej,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa
powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w Istotnych postanowieniach umowy
stanowiących załącznik nr 10.1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów Wykonawca winien posiadać:
Zadanie nr 1:
— aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Przez koncesję rozumie się koncesję wydaną na
podstawie ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze.zm.)
— Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, minimum II stopnia o klauzuli tajności POUFNE
Zadanie nr 2:
— aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. Przez koncesje rozumie się koncesję wydaną na
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
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3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp, z wyłączeniem okoliczności,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.
24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp.
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi
okoliczność, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi
okoliczność, o której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
6. Wykluczenie Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w SIWZ następuje z uwzględnieniem odpowiednich
postanowień art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
7. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem
przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d), pkt 16–20 lub art. 24 ust.
5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem
lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych
środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono
prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym
wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 5.
9. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż:
— dla zadania nr 1 – 130 000,00 zł,
— dla zadania nr 2 – 150 000,00 zł.
2.Wartości podane w dokumentach wyrażone w innych walutach niż w zł, Zamawiający przeliczy wg średniego
kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego na dzień wystawienia dokumentu, a jeżeli w tym dniu kursu
nie ogłoszono, to Zamawiający przeliczy wg kursu ostatnio przed tą datą ogłoszonego.
3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie musi posiadać środki finansowe lub
zdolność kredytową na sumę kwot w zakresie zadań, na które składa ofertę.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy
Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim
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powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu przesyła także jednolite dokumenty dotyczące
tych podmiotów.
5. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu przesyła jednolite dokumenty
dotyczące podwykonawców
6. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Sekcji III 1.2) oraz III 1.3), polega
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z
wykorzystaniem wzoru załącznika nr 6 do SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach
innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który
zobowiązał się do udostępnienie zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstała wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienia zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 3, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuację finansowa, o których mowa w pkt 3,
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej
wymaganej przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza
spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
8.Do oferty Wykonawca dołącza dokument, o którym mowa w pkt 7 (jeżeli dotyczy), a także:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 1 do SIWZ,
2) wypełniony i podpisany Formularz cenowy dla zadania nr 1, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 2 do
SIWZ,
3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570),
a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów
złożonych wraz z ofertą,
4) pełnomocnictwo dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy, w przypadku jeżeli ofertę podpisuje
pełnomocnik,
5) pełnomocnictwo, o którym mowa w Sekcji III 1.8) (jeżeli dotyczy).
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z
wykorzystaniem wzoru oświadczenia stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
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9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki
udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio
oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
11. Zamawiający na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności
dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
12. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i
dokumenty:
1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Sekcji III 1.1 pkt 2 tj. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowe, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
a) koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia (dotyczy zadania nr 1 i 2),
b) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, minimum II stopnia o klauzuli tajności POUFNE (dotyczy
zadania nr 1).
2)w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Sekcji
III 1.2)tj. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1.Zadanie nr 1
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz
monitoringu z dojazdem grup interwencyjnych w obiektach użyteczności publicznej przy czym każda z tych
usług świadczona była przez co najmniej sześć miesięcy a wartość każdej z usług wynosiła co najmniej 50
000,00 zł netto,
— dysponuje co najmniej dziewięcioma osobami posiadającymi wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników
Ochrony Fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia legitymującymi się
poświadczeniami dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE”, wyposażonymi w środki
przymusu bezpośredniego, w tym co najmniej trzema pracownikami legitymującymi się dopuszczeniem do
posługiwania się bronią palną.
2.Zadanie nr 2
Wykonawca uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwie usługi w zakresie ochrony osób i mienia przy
czym każda z tych usług świadczona była przez co najmniej sześć miesięcy, a wartość każdej z usług wynosiła
co najmniej 50 000,00 zł netto,
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— dysponuje co najmniej jedenastoma osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającymi wpis
na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, zgonie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego, posiadającymi udokumentowane
przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz co najmniej rok doświadczenia w patrolach
kolejowych – ochrony w pociągach pasażerskich, ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których świadczone były
w/w usługi.
3. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
Sekcji III 1.3 tj. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca na wezwanie zobowiązany jest złożyc:
a) wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr
4 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (dotyczy zadania nr 1 i 2).
4. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi
były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie,
b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacji o podstawie dysponowania tymi osobami (z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 5, 5.1 do SIWZ –
odpowiednio dla zadania).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
5 w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia, Wykonawca złoży na wezwanie:
a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z
wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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 Pzp,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 8 do SIWZ, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienie publiczne, z wykorzystaniem wzoru załącznika nr 9 do SIWZ,
6. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 5:
a) lit. a – składa 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. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (z wyłączeniem przypadku



Dz.U./S S199
16/10/2018
452953-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 9 / 13

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9 / 13

prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy Pzp – wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) lit. b – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości –
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7. 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 6, 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 – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8. w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu,
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa
w pkt 5 lit. a, składa dokument, o którym mowa w pkt 6 lit. a, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z
wyłączeniem przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo określone w pkt 13 lit. d) i pkt 21 ustawy
Pzp. 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 sadowym

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
— w zakresie zadania nr 1 – 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł 00/100)
— w zakresie zadania nr 2 – 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100).
2. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu
uważa się termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wadium musi obejmować termin związania ofertą tj. 60 dni.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Gospodarstwa Krajowego nr 36 1130 1017 0020 0972 8090 0001 z dopiskiem wadium na przetarg "Usługa
ochrony fizycznej", znak MWZ1-26-81-2018 - Zadanie nr .....
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wadium w niesione w formie innej niż pieniężna należy złożyć do Zamawiającego do Kancelarii Spółki przed
upływem terminu składania ofert w formie oryginały w osobne kopercie opatrzonej dodatkowo napisem Wadium

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe i płatnicze zawarte zostały w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr
10, 10.1 do SIWZ (odpowiednio dla zadania)

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:



Dz.U./S S199
16/10/2018
452953-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 13

16/10/2018 S199
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 13

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanowią pełnomocnika
(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, pełnomocnictwo/upoważnienie
do pełnienia takiej funkcji wystawione winno być zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie
upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów i dołączone do oferty. Zamawiający przed podpisaniem
umowy w sprawie zamówienia publicznego może zażądać w wyznaczonym przez siebie terminie złożenia
umowy regulującej współprace tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin,
na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy jak i Zamawiającego, zawierają Istotne postanowienia umowy,
stanowiące załącznik nr 10, 10.1 do SIWZ (odpowiednio dla zadania)

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 09:30

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: 21/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Siedziba Zamawiającego: POLSKA, 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 26

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) nale\y przesłać wyłącznie
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zapisami w SIWZ.
2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o. o., ul.
Lubelska 26, 03-802 Warszawa, tel. +48 22 47 38 716, faks +48 22 47 38 814,
2) Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można poprzez e-
mail: iod@mazowieckie.com.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę ochrony fizycznej” znak: MWZ1-26-81-2018
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

mailto:iod@mazowieckie.com.pl
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI
ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust. 5 zdanie drugie albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość, o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Jeżeli Zamawiający nie (...) przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (...)
odwołanie wnosi się w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w DUUE ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w DUUE ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia (...).
10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której
jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniona specyfikacja, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
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11.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, Stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
12. Od wyroku sądu Stronom nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2018


