
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 139881-2015 z dnia 2015-09-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenia dozoru za pomocą technicznych 

środków ochrony 

Termin składania ofert: 2015-10-09 

 

Numer ogłoszenia: 141753 - 2015; data zamieszczenia: 28.09.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 139881 - 2015 data 23.09.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 022 874 0165, fax. 022 874 0221. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4. 

 W ogłoszeniu jest: Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na ich temat ich kwalifikacji niezbędnych 

do wykonania zamówienia (kopie uprawnień, koncesji, licencji I i II stopnia), a także zakresu 

wykonywanych czynności. 

 W ogłoszeniu powinno być: Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub 

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z danymi na ich temat ich kwalifikacji 

niezbędnych do wykonania zamówienia (wraz z podaniem informacji o posiadaniu zaświadczenia 

o wpisaniu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - dawne licencje pracownika I 

i II stopnia), a także zakresu wykonywanych czynności. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.1.2. 

 W ogłoszeniu jest: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 5. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni 

do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu 

będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu Do składania ofert zostaną zaproszeni 
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Wykonawcy , którzy spełnią wszystkie warunki i wymagania określone poniżej oraz otrzymają co 

najmniej 50% sumy punktów przewidzianych wg kryteriów (tj. min 49 pkt.) i sposobu ocen 

podanych niżej. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy spełnią warunki 

udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu, tj. 5. Jeżeli liczba wykonawców którzy 

osiągną ww. progową liczbę punktów, przekroczy 5, to do złożenia oferty zostanie zaproszonych 

5 wykonawców, którzy uzyskali najwyższą punktację. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają 

warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż określona w ogłoszeniu, do złożenia ofert 

zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy spełniający te warunki. Udokumentowana realizacja w 

ostatnich 3 latach zamówień o podobnym lub szerszym charakterze w zakresie bezpośredniej 

ochrony fizycznej ludzi i mienia w obiektach w obiektach użyteczności publicznej z kontrolą ruchu 

osobowego,. minimum 250.000 PLN brutto/rok Do potwierdzenia: Wykaz zrealizowanych usług i 

dostaw z podaniem ich wartości , daty i miejsca wykonania oraz referencjami lub innymi 

dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. Ocena Za każde potwierdzenie 

wykonawca otrzyma 7 pkt maksymalnie 42 pkt Udokumentowane doświadczenie w ostatnich 3 

latach w zakresie obsługi (dozoru) technicznych środków ochrony (monitorowania obiektów) - 

minimum 40 kamer Do potwierdzenia: Wykaz zrealizowanych usług z podaniem liczby kamer, 

daty i miejsca wykonania oraz referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte 

wykonanie usługi. Ocena Za każdą potwierdzoną usługę w powyższym zakresie wykonawca 

otrzyma 4 pkt, maksymalnie 12 pkt. Wykonawca posiada własne załogi interwencyjne Do 

potwierdzenia: Oświadczenie Wykonawcy Ocena: Wykonawca który posiada własne załogi 

interwencyjne otrzyma 6 pkt., Wykonawca który nie posiada własnych załóg interwencyjnych 

otrzyma 0 pkt. Działalność Wykonawcy objęta jest Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 

Do potwierdzenia: Kopią certyfikatu ISO 9001 Wykonawca, który posiada certyfikat ISO 9001 

otrzyma 5 pkt. Wykonawca, który nie posiada certyfikatu ISO 9001 otrzyma 0 pkt Osoby 

wskazane przez Wykonawcę do nadzorowania wykonania zamówienia (kontaktów z 

Zamawiającym) posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia i licencję pracownika 

zabezpieczenia technicznego II stopnia. Do potwierdzenia Lista osób przewidzianych do 

nadzorowania wykonania zamówienia z kopiami licencji Ocena Za każdą osobę posiadającą obie 

licencje II stopnia 3 pkt nie więcej niż 9 pkt. Gwarantowana polisą wysokość ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej Do potwierdzenia: 

Polisa OC Ocena: Wykonawca który posiada ubezpieczenie na kwotę minimum 2.000.000 PLN 

otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który posiada ubezpieczenie na kwotę poniżej 2.000.000 PLN 

otrzyma 0 pkt. Ubezpieczenie OC pracowników i osób działających na rzecz Wykonawcy na 

podstawie umów cywilno prawnych na kwotę nie niższą niż 100.000 PLN na osobę Do 

potwierdzenia: Polisa OC pracowników Ocena: Wykonawca, który posiada takie ubezpieczenie 



otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który nie posiada takiego ubezpieczenia otrzyma 0 pkt. Posiadanie 

własnego centrum monitorowania sygnałów alarmowych Do potwierdzenia: Oświadczenie 

Wykonawcy Ocena: Wykonawca, który posiada takie centrum otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który 

nie posiada takiego centrum otrzyma 0 pkt. Okres prowadzenie działalności przez Wykonawcę 

Do potwierdzenia: Oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem potwierdzającym czynne 

prowadzenie działalności - wykaz umów z okresu prowadzenia działalności potwierdzający 

ciągłość prowadzenia działalności - minimum jedna umowa obejmująca dany okres Ocena: 

Wykonawca, który prowadzi działalność krócej niż 5 lat otrzyma 0 pkt. Wykonawca, który 

prowadzi działalność dłużej niż 5 lat ale krócej niż 10 lat otrzyma 3 pkt. Wykonawca, który 

prowadzi działalność dłużej niż 10 lat otrzyma 6 pkt.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu: 5. Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną 

zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w 

postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu Do składania ofert 

zostaną zaproszeni Wykonawcy , którzy spełnią wszystkie warunki i wymagania określone 

poniżej oraz otrzymają co najmniej 50% sumy punktów przewidzianych wg kryteriów (tj. min 49 

pkt.) i sposobu ocen podanych niżej. Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, 

którzy spełnią warunki udziału w postępowaniu w liczbie określonej w ogłoszeniu, tj. 5. Jeżeli 

liczba wykonawców którzy osiągną ww. progową liczbę punktów, przekroczy 5, to do złożenia 

oferty zostanie zaproszonych 5 wykonawców, którzy uzyskali najwyższą punktację. W przypadku 

uzyskania takiej samej liczby punktów Zamawiający zaprosi tylko tego Wykonawcę, którego 

łączna wartość usług wyszczególnionych w pkt. 1 poniższej tabeli będzie największa. Jeżeli 

liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, będzie mniejsza niż 

określona w ogłoszeniu, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy spełniający te 

warunki. Udokumentowana realizacja w ostatnich 3 latach zamówień o podobnym lub szerszym 

charakterze w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej ludzi i mienia w obiektach w obiektach 

użyteczności publicznej z kontrolą ruchu osobowego,. minimum 250.000 PLN brutto/rok Do 

potwierdzenia: Wykaz zrealizowanych usług i dostaw z podaniem ich wartości , daty i miejsca 

wykonania oraz referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 

usługi. Ocena Za każde potwierdzenie wykonawca otrzyma 7 pkt maksymalnie 42 pkt 

Udokumentowane doświadczenie w ostatnich 3 latach w zakresie obsługi (dozoru) technicznych 

środków ochrony (monitorowania obiektów) - minimum 40 kamer Do potwierdzenia: Wykaz 

zrealizowanych usług z podaniem liczby kamer, daty i miejsca wykonania oraz referencjami lub 

innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi. Ocena Za każdą 

potwierdzoną usługę w powyższym zakresie wykonawca otrzyma 4 pkt, maksymalnie 12 pkt. 



Wykonawca posiada własne załogi interwencyjne Do potwierdzenia: Oświadczenie Wykonawcy 

Ocena: Wykonawca który posiada własne załogi interwencyjne otrzyma 6 pkt., Wykonawca który 

nie posiada własnych załóg interwencyjnych otrzyma 0 pkt. Działalność Wykonawcy objęta jest 

Systemem Zarządzania Jakością ISO 9001 Do potwierdzenia: Kopią certyfikatu ISO 9001 

Wykonawca, który posiada certyfikat ISO 9001 otrzyma 5 pkt. Wykonawca, który nie posiada 

certyfikatu ISO 9001 otrzyma 0 pkt Osoby wskazane przez Wykonawcę do nadzorowania 

wykonania zamówienia (kontaktów z Zamawiającym) posiadają zaświadczenie o wpisie na listę 

KWP kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i technicznej (odpowiadający dawnej 

licencji pracownika ochrony fizycznej II stopnia i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego 

II stopnia).Do potwierdzeniaista osób przewidzianych do nadzorowania wykonania zamówienia 

wraz z oświadczeniem o posiadanych wpisach OcenaZa każdą osobę posiadającą oba wpisy 

(dawne licencje II stopnia) 3 pkt nie więcej niż 9 pkt.. Gwarantowana polisą wysokość 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 

Do potwierdzenia: Polisa OC Ocena: Wykonawca który posiada ubezpieczenie na kwotę 

minimum 2.000.000 PLN otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który posiada ubezpieczenie na kwotę 

poniżej 2.000.000 PLN otrzyma 0 pkt. Ubezpieczenie OC pracowników i osób działających na 

rzecz Wykonawcy na podstawie umów cywilno prawnych na kwotę nie niższą niż 100.000 PLN 

na osobę Do potwierdzenia: Polisa OC pracowników Ocena: Wykonawca, który posiada takie 

ubezpieczenie otrzyma 6 pkt. Wykonawca, który nie posiada takiego ubezpieczenia otrzyma 0 

pkt. Posiadanie własnego centrum monitorowania sygnałów alarmowych Do potwierdzenia: 

Oświadczenie Wykonawcy Ocena: Wykonawca, który posiada takie centrum otrzyma 6 pkt. 

Wykonawca, który nie posiada takiego centrum otrzyma 0 pkt. Okres prowadzenie działalności 

przez Wykonawcę Do potwierdzenia: Oświadczenie Wykonawcy wraz z dokumentem 

potwierdzającym czynne prowadzenie działalności - wykaz umów z okresu prowadzenia 

działalności potwierdzający ciągłość prowadzenia działalności - minimum jedna umowa 

obejmująca dany okres Ocena: Wykonawca, który prowadzi działalność krócej niż 5 lat otrzyma 0 

pkt. Wykonawca, który prowadzi działalność dłużej niż 5 lat ale krócej niż 10 lat otrzyma 3 pkt. 

Wykonawca, który prowadzi działalność dłużej niż 10 lat otrzyma 6 pkt.. 

 
 


