„Obsługa biura przepustek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu .”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
Nr 8/2010
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust.1, art. 39 oraz
art. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 oraz Nr 161 poz. 1078).
1. Nazwa i adres zamawiającego.

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie
ul. Rydla 19
30-901 Kraków
tel. (012) 455 74 00 fax (012) 455 40 08
osoba kontaktowa: kpt. Paweł WÓJCIK , p. Zbigniew GRZEGORCZYK
2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony – usługi
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
www.wszwkrakow.wp.mil.pl oraz www.biuletyn.wp.mil.pl
Aby przeczytać SIWZ naleŜy mieć zainstalowany ogólnodostępny i bezpłatny program Adobe Reader
w wersji min. 5.0Program moŜna pobrać i zainstalować ze strony www.adobe.com
SIWZ moŜna równieŜ nabyć w siedzibie Zamawiającego pokój nr 101 lub pocztą (koszt przesyłki).
4. Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Obsługa biura przepustek Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Targu .”
CPV 79710000-4
4.1.

4.2.

4.3.

Przedmiotem zamówienia jest obsługa biura przepustek w obiekcie wojskowym WKU w Nowym
Targu przy ul. Osiedle Bór 10, polegająca na obsłudze interesantów przybywających do WKU
w Nowym Targu.
Ochrona obiektu przy ul. Osiedle Bór 10 w Nowym Targu realizowana będzie w systemie:
⇒ biuro przepustek – posterunek stały – codziennie w godzinach 7.00 – 16.00, w poniedziałki
w godzinach 7.00 – 17.00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych), 1 osoba –
kontrola ruchu osobowego oraz prowadzenie gospodarki kluczami.
Wyznaczona ilość osób ma zapewnić obsługę biura przepustek w obiekcie przez portiera codziennie
od godz. 7.00 do godz. 16.00, w poniedziałki w godzinach 7.00 – 17.00 (z wyjątkiem sobót,
niedziel i świąt państwowych) plus rezerwa do zapewnienia pełnej obsady kadrowej w przypadku
absencji chorobowej lub urlopu.

5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
7. Termin realizacji: od 04.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy składający waŜną i odpowiednią ofertę oraz:
1)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2)

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3)

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4)

nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
PZP,

oraz

dysponują

potencjałem

technicznym
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a ponadto spełniają niŜej wymienione warunki:
5)

zgodnie z art. 26 ust. 1 załączą dokumenty wymienione w § 1 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia
Prezesa Rady
Ministrów
z
dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2009 r. Nr 226
poz. 1817 ) Wykonawca winien oświadczyć, Ŝe:
a)

spełnia warunki określone w art. 22
z postępowania na podstawie art. 24 PZP,

PZP

oraz

Ŝe

b)

przedmiot zamówienia wykona bez udziału podwykonawców,

c)

akceptuje warunki zawarte w niniejszej specyfikacji,

nie

podlega

wykluczeniu

6)

wykaŜą, Ŝe w okresie ostatnich 3 lat ( a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie) przed wszczęciem postępowania zrealizował co najmniej jedno zamówienie
opisane w pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia SIWZ dla zadania nr 1 oraz dla zadania nr 2.
Dokumentem potwierdzającym, Ŝe wymienione usługi zostały wykonane naleŜycie są referencje
zawierające: nazwę firmy, wartość przedmiotu zamówienia, czas realizacji zamówienia,

7)

posiadają do dyspozycji zatrudniony na podstawie umowy o pracę personel mający kwalifikacje
dla wykonania zamówienia, oraz przedstawią wykaz osób realizujących przedmiot zamówienia,

8)

Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i zgodnie z art.26 ust.2 b PZP, Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

9)

przedstawią posiadaną aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie ochrony osób i mienia wydanej na podstawie ustawy z dn. 22.08.1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. nr 114, poz. 740),

10) przedstawią aktualny certyfikat ISO lub AQAP lub inny dokument, wystawiony przez niezaleŜny
podmiot,
zajmujący
się
poświadczaniem
zgodności
działań
Wykonawcy
z normami jakościowymi potwierdzający spełnienie wymagań jakościowych w zakresie ochrony
osób i mienia,
11) złoŜą pisemną zgodę na realizację usług obsługi biura przepustek WKU w Nowym Targu po
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny,
12) wykaŜą, Ŝe posiadają:
a) zatrudnionego pełnomocnika ochrony przeszkolonego w zakresie ochrony informacji
niejawnych,
b) kancelarię tajną,

Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.
9.

Zamawiający nie Ŝąda wadium.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena – 100%
11. Termin oraz miejsce składania i otwarcia ofert.
Termin złoŜenia ofert do dnia 27-12-2010 r. do godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego pokój nr
101.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27-12-2010 r. o godz. -11:30, w siedzibie Zamawiającego pokój nr 113.
12. Składający ofertę pozostają nią związani przez okres 30 dni.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji

elektronicznej.
16. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
17. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami.

Oświadczenia, zapytania, zawiadomienia i protesty składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi
Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za
pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań,
zawiadomień, modyfikacje SIWZ i protesty oraz odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
20.12.2010 r. i zarejestrowane pod numerem 365151 – 2010

SZEF
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Krakowie
płk dypl. Krzysztof KONDRAT
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