Numer referencyjny – U/14IW/18

ZATWIERDZAM
.......................................
z up. ppłk Robert BORZĘCKI
dnia 17.10.2018 r.

INFORMACJA
DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO
W DZIEDZINIE OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA
na:

USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ
ORAZ OSÓB, MIENIA
I PORZĄDKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE PRZEZ
SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO).

Integralną część niniejszej INFORMACJI stanowią:
Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 -

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług
Oświadczenie na temat narzędzi materiałów i urządzeń technicznych,
liczebności personelu i jego wiedzy specjalistycznej, dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego.
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Rozdział I
Nazwa oraz adres Zamawiającego.
12 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY (12 WOG)
ul. Okólna 37, 87 – 100 Toruń,
nr faks: 261 43 36 60,
adres strony internetowej: www.12wog.pl

Rozdział II
Tryb zamówienia.
1. Niniejsze postępowanie jest zamówieniem na usługi w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa,
o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej ustawą PZP i prowadzone jest w trybie
przetargu ograniczonego na podstawie rozdziału 4a i aktów wykonawczych do ustawy PZP,
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Informacji dotyczącej postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinie obronności
i bezpieczeństwa, zwanej dalej INFORMACJĄ, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie
zainteresowani Wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą INFORMACJĄ zastosowanie maja przepisy rozdziału 4a
ustawy PZP.

Rozdział III
Opis przedmiotu zamówienia.
1.

Opis przedmiotu zamówienia został określony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE)
Nr

213/2008

z

dnia

28

listopada

2007

r.

zmieniającym

Rozporządzenie

(WE)

Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(CPV): 79710000-4 Usługi ochroniarskie.
2.

Przedmiotem zamówienia są świadczone na rzecz Zamawiającego usługi ochrony fizycznej osób
i mienia realizowane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U.
z 2014 r., poz. 1099 ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej w sprawie ochrony
przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów komórek i jednostek organizacyjnych
Resortu Obrony Narodowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1770), Decyzją Nr 345/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie sprawowania nadzoru nad ochroną informacji
niejawnych w resorcie obrony narodowej. (D. Urz. z 2015 r. poz. nr 252) i innymi aktami
wykonawczymi obowiązującymi w tym zakresie oraz „Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych”.

3.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części:
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3.1.

Część nr 1 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 12 Wojskowym Oddziale
Gospodarczym (12 WOG) w Toruniu.
3.1.1.

3.1.2.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.1.1.1.

dowódcę ochrony/operator LCN;

3.1.1.2.

obsługę biura przepustek;

3.1.1.3.

posterunki stałe;

3.1.1.4.

posterunki ruchome;

3.1.1.5.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.1.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.1.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.1.2.3.

dostarczenie we wskazane miejsca na własny koszt kontenery biurowe
wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby wykonywanych zadań
ochronnych (kontener biurowy 16’ oszklony z 3 stron o wymiarach nie
mniejszych niż przy podstawie 2.435 x 4.885) - w ilości 2 sztuk.

3.1.2.4.

dostarczenie we wskazane miejsca na własny koszt kontenerów
biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby wykonywanych
zadań ochronnych (kontener oszklony z 3 stron

o wymiarach nie

mniejszych niż przy podstawie 200cm x 200 cm) - w ilości 1 sztuk.
3.1.2.5.

wyposażenie oficerów dyżurnych kompleksów wojskowych i dowódców
ochrony w bezprzewodowe środki łączności GSM do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 1 sztuk.

3.1.2.6.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.1.2.6.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.1.2.6.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.1.2.6.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.1.2.6.4.

kajdanki;

3.1.2.6.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.1.2.6.6.

radiotelefon;

3.1.2.6.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.1.2.6.8.

kamizelka kuloodporna;

3.1.2.6.9.

kamizelka taktyczna;

3.1.2.6.10.

maska przeciwgazowa;
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3.1.2.6.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.1.2.6.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.1.2.6.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.1.2.6.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.1.2.6.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.1.2.7.

3.1.2.6.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.1.2.6.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.1.2.6.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.1.2.7.1.

broń palną krótką (pistolet) wraz z wymaganą jednostką ognia - w
ilości 12 sztuk.

3.1.2.7.2.

paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 4 sztuk.

3.1.2.8.

3.1.2.7.3.

hełm przeciwodłamkowy;

3.1.2.7.4.

kamizelka kuloodporna;

3.1.2.7.5.

kamizelka taktyczna;

3.1.2.7.6.

odzież ochronna (komplet)

3.1.2.7.7.

maska p-gaz (komplet)

3.1.2.7.8.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.1.2.7.9.

kajdanki;

3.1.2.7.10.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.1.2.7.11.

radiotelefon;

3.1.2.7.12.

latarka (sprawna technicznie);

3.1.2.7.13.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.1.2.7.14.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.1.2.7.15.

identyfikatory,

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 35 osób.
3.2.

Część nr 2 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.
3.2.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.2.1.1.

dowódcę ochrony/operator LCN;

3.2.1.2.

obsługę biura przepustek;

3.2.1.3.

posterunki stałe;

3.2.1.4.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);
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3.2.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.2.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.2.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.2.2.3.

dostarczenie we wskazane miejsca na własny koszt kontenerów
biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby wykonywanych
zadań ochronnych (kontener oszklony z 3 stron

o wymiarach nie

mniejszych niż przy podstawie 200cm x 200 cm) - w ilości 2 sztuk.
3.2.2.4.

wyposażenie pracowników ochrony na strzelnicach i dowódców ochrony
w bezprzewodowe środki łączności GSM do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 5 sztuk.

3.2.2.5.

wyposażenie oficerów dyżurnych kompleksów wojskowych i dowódców
ochrony w bezprzewodowe środki łączności – radiotelefony i stacje
bazowe do kontaktu z GPI i pracownikami ochrony na posterunkach
- w ilości 6 sztuk.

3.2.2.6.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.2.2.6.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.2.2.6.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.2.2.6.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.2.2.6.4.

kajdanki;

3.2.2.6.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.2.2.6.6.

radiotelefon;

3.2.2.6.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.2.2.6.8.

kamizelka kuloodporna;

3.2.2.6.9.

kamizelka taktyczna;

3.2.2.6.10.

maska przeciwgazowa;

3.2.2.6.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.2.2.6.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.2.2.6.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.2.2.6.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI
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3.2.2.6.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.2.2.7.

3.2.2.6.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.2.2.6.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.2.2.6.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.2.2.7.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia - w ilości 8 sztuk.

3.2.2.7.2.

broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 28
sztuk.

3.2.2.7.3.

paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 8 sztuk.

3.2.2.8.

3.2.2.7.4.

hełm przeciwodłamkowy;

3.2.2.7.5.

kamizelka kuloodporna;

3.2.2.7.6.

kamizelka taktyczna;

3.2.2.7.7.

odzież ochronna (komplet)

3.2.2.7.8.

maska p-gaz (komplet)

3.2.2.7.9.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.2.2.7.10.

kajdanki;

3.2.2.7.11.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.2.2.7.12.

radiotelefon;

3.2.2.7.13.

latarka (sprawna technicznie);

3.2.2.7.14.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.2.2.7.15.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.2.2.7.16.

identyfikatory,

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 120 osób.
3.3.

Część nr 3 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 2 Pułku Inżynieryjnym
(2 pinż) w Inowrocławiu.
3.3.1.

3.3.2.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.3.1.1.

dowódcę ochrony/operator LCN;

3.3.1.2.

obsługę biura przepustek;

3.3.1.3.

posterunki stałe;

3.3.1.4.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.3.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
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czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);
3.3.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.3.2.3.

wyposażenie oficerów dyżurnych kompleksów wojskowych i dowódców
ochrony w bezprzewodowe środki łączności GSM do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 1 sztuki.

3.3.2.4.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.3.2.4.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.3.2.4.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.3.2.4.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.3.2.4.4.

kajdanki;

3.3.2.4.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.3.2.4.6.

radiotelefon;

3.3.2.4.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.3.2.4.8.

kamizelka kuloodporna;

3.3.2.4.9.

kamizelka taktyczna;

3.3.2.4.10.

maska przeciwgazowa;

3.3.2.4.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.3.2.4.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.3.2.4.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.3.2.4.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.3.2.4.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.3.2.5.

3.3.2.4.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.3.2.4.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.3.2.4.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.3.2.5.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia - w ilości 3 sztuk.

3.3.2.5.2.

broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 15
sztuk.

3.3.2.5.3.

paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 2 sztuk.

3.3.2.5.4.

hełm przeciwodłamkowy;

3.3.2.5.5.

kamizelka kuloodporna;
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3.3.2.6.

3.3.2.5.6.

kamizelka taktyczna;

3.3.2.5.7.

odzież ochronna (komplet)

3.3.2.5.8.

maska p-gaz (komplet)

3.3.2.5.9.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.3.2.5.10.

kajdanki;

3.3.2.5.11.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.3.2.5.12.

radiotelefon;

3.3.2.5.13.

latarka (sprawna technicznie);

3.3.2.5.14.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.3.2.5.15.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.3.2.5.16.

identyfikatory,

wyposażyć patrole interwencyjne ze składu ochrony w samochody
osobowo-terenowe lub pojazdy terenowe typu QUAD - w ilości 3 sztuk.

3.3.2.7.

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 70 osób.
3.4.

Część nr 4 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 56 Bazie Lotniczej
(56 BLot) w Inowrocławiu.
3.4.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.4.1.1.

dowódcę ochrony/operator LCN;

3.4.1.2.

obsługę biura przepustek;

3.4.1.3.

posterunki stałe;

3.4.1.4.

posterunki ruchome;

3.4.1.5.

patrole na pojazdach mechanicznych (jeżeli trasa patrolowania wynosi
powyżej 3 km);

3.4.1.6.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.4.1.7.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.4.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.4.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.4.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;
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3.4.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.4.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.4.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.4.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.4.2.3.4.

kajdanki;

3.4.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.4.2.3.6.

radiotelefon;

3.4.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.4.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.4.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.4.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.4.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.4.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.4.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.4.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.4.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.4.2.4.

3.4.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.4.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.4.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.4.2.4.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia - w ilości 4 sztuk.

3.4.2.4.2.

broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 32
sztuk.

3.4.2.4.3.

paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 8 sztuk.

3.4.2.4.4.

hełm przeciwodłamkowy;

3.4.2.4.5.

kamizelka kuloodporna;

3.4.2.4.6.

kamizelka taktyczna;

3.4.2.4.7.

odzież ochronna (komplet)

3.4.2.4.8.

maska p-gaz (komplet)

3.4.2.4.9.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.4.2.4.10.

kajdanki;

3.4.2.4.11.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.4.2.4.12.

radiotelefon;

3.4.2.4.13.

latarka (sprawna technicznie);
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3.4.2.5.

3.4.2.4.14.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.4.2.4.15.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.4.2.4.16.

identyfikatory,

wyposażyć patrole interwencyjne ze składu ochrony w samochody
osobowo-terenowe lub pojazdy terenowe typu QUAD - w ilości 2 sztuk.

3.4.2.6.

wyposażyć wskazane posterunki w urządzenia optyczne do obserwacji
terenu w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy typu luneta
termowizyjna - w ilości 1 sztuk.

3.4.2.7.

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 66 osób.
3.5.

Część nr 5 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Archiwum Wojskowym
w Toruniu.
3.5.1.

3.5.2.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.5.1.1.

dowódcę ochrony/operator LCN;

3.5.1.2.

posterunki stałe;

3.5.1.3.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.5.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.5.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.5.2.3.

dostarczenie we wskazane miejsca na własny koszt kontenery biurowe
wraz z niezbędnym wyposażeniem na potrzeby wykonywanych zadań
ochronnych (kontener biurowy 16’ oszklony z 3 stron o wymiarach nie
mniejszych niż przy podstawie 2.435 x 4.885) - w ilości 1 sztuki.

3.5.2.4.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.5.2.4.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.5.2.4.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.5.2.4.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.5.2.4.4.

kajdanki;

3.5.2.4.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.5.2.4.6.

radiotelefon;

3.5.2.4.7.

hełm przeciwodłamkowy;
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3.5.2.4.8.

kamizelka kuloodporna;

3.5.2.4.9.

kamizelka taktyczna;

3.5.2.4.10.

maska przeciwgazowa;

3.5.2.4.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.5.2.4.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.5.2.4.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.5.2.4.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.5.2.4.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.5.2.5.

3.5.2.4.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.5.2.4.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.5.2.4.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.5.2.5.1.

broń palną krótką (pistolet) wraz z wymaganą jednostką ognia - w
ilości 2 sztuk.

3.5.2.6.

3.5.2.5.2.

hełm przeciwodłamkowy;

3.5.2.5.3.

kamizelka kuloodporna;

3.5.2.5.4.

kamizelka taktyczna;

3.5.2.5.5.

odzież ochronna (komplet)

3.5.2.5.6.

maska p-gaz (komplet)

3.5.2.5.7.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.5.2.5.8.

kajdanki;

3.5.2.5.9.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.5.2.5.10.

radiotelefon;

3.5.2.5.11.

latarka (sprawna technicznie);

3.5.2.5.12.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.5.2.5.13.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.5.2.5.14.

identyfikatory,

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 8 osób.
3.6.

Część nr 6 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Radiowo-Nadawczym
(CRN) w Chorągiewce.
3.6.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.6.1.1.

dowódcę ochrony/operator LCN;

3.6.1.2.

posterunki ruchome;

3.6.1.3.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.6.1.4.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);
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3.6.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.6.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.6.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.6.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.6.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.6.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.6.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.6.2.3.4.

kajdanki;

3.6.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.6.2.3.6.

radiotelefon;

3.6.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.6.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.6.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.6.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.6.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.6.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.6.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.6.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.6.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.6.2.4.

3.6.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.6.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.6.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.6.2.4.1.

broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 2
sztuk.

3.6.2.4.2.

hełm przeciwodłamkowy;

3.6.2.4.3.

kamizelka kuloodporna;

3.6.2.4.4.

kamizelka taktyczna;

3.6.2.4.5.

odzież ochronna (komplet)
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3.6.2.5.

3.6.2.4.6.

maska p-gaz (komplet)

3.6.2.4.7.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.6.2.4.8.

kajdanki;

3.6.2.4.9.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.6.2.4.10.

radiotelefon;

3.6.2.4.11.

latarka (sprawna technicznie);

3.6.2.4.12.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.6.2.4.13.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.6.2.4.14.

identyfikatory,

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 6 osób.

3.7.

Część nr 7 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
(WKU) we Włocławku.
3.7.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.7.1.1.

obsługę biura przepustek;

3.7.1.2.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.7.1.3.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.7.1.4.
3.7.2.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.7.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.7.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.7.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.7.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.7.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.7.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.7.2.3.4.

kajdanki;

3.7.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
Strona 13 z 93

Numer referencyjny – U/14IW/18

3.7.2.3.6.

radiotelefon;

3.7.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.7.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.7.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.7.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.7.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.7.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.7.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.7.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.7.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.7.2.4.

3.7.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.7.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.7.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.7.2.4.1.

paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 1 sztuki.

3.7.2.5.

3.7.2.4.2.

hełm przeciwodłamkowy;

3.7.2.4.3.

kamizelka kuloodporna;

3.7.2.4.4.

kamizelka taktyczna;

3.7.2.4.5.

odzież ochronna (komplet)

3.7.2.4.6.

maska p-gaz (komplet)

3.7.2.4.7.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.7.2.4.8.

kajdanki;

3.7.2.4.9.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.7.2.4.10.

radiotelefon;

3.7.2.4.11.

latarka (sprawna technicznie);

3.7.2.4.12.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.7.2.4.13.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.7.2.4.14.

identyfikatory,

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 2 osób.
3.8.

Część nr 8 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
(WKU) w Inowrocławiu.
3.8.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.8.1.1.

obsługę biura przepustek;

3.8.1.2.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);
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3.8.1.3.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.8.1.4.
3.8.2.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.8.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.8.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.8.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.8.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.8.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.8.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.8.2.3.4.

kajdanki;

3.8.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.8.2.3.6.

radiotelefon;

3.8.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.8.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.8.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.8.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.8.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.8.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.8.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.8.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.8.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.8.2.4.

3.8.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.8.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.8.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
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3.8.2.4.1.

paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 1 sztuki.

3.8.2.4.2.

hełm przeciwodłamkowy;

3.8.2.4.3.

kamizelka kuloodporna;

3.8.2.4.4.

kamizelka taktyczna;

3.8.2.4.5.

odzież ochronna (komplet)

3.8.2.4.6.

maska p-gaz (komplet)

3.8.2.4.7.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.8.2.4.8.

kajdanki;

3.8.2.4.9.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.8.2.4.10.

radiotelefon;

3.8.2.4.11.

latarka (sprawna technicznie);

3.8.2.4.12.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.8.2.4.13.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.8.2.4.14.

identyfikatory,

3.8.2.5.

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 3 osób.
3.9.

Część nr 9 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
(WKU) w Toruniu.
3.9.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:
3.9.1.1.

obsługę biura przepustek;

3.9.1.2.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.9.1.3.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.9.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
3.9.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.9.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.9.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.9.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
Strona 16 z 93

Numer referencyjny – U/14IW/18

3.9.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.9.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.9.2.3.4.

kajdanki;

3.9.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.9.2.3.6.

radiotelefon;

3.9.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.9.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.9.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.9.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.9.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.9.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.9.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.9.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.9.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.9.2.4.

3.9.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.9.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.9.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.9.2.4.1.

paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA

3.9.2.5.

3.9.2.4.2.

hełm przeciwodłamkowy;

3.9.2.4.3.

kamizelka kuloodporna;

3.9.2.4.4.

kamizelka taktyczna;

3.9.2.4.5.

odzież ochronna (komplet)

3.9.2.4.6.

maska p-gaz (komplet)

3.9.2.4.7.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.9.2.4.8.

kajdanki;

3.9.2.4.9.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.9.2.4.10.

radiotelefon;

3.9.2.4.11.

latarka (sprawna technicznie);

3.9.2.4.12.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.9.2.4.13.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.9.2.4.14.

identyfikatory,

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 3 osób.
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3.10. Część nr 10 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 6 Samodzielnym Oddziale
Geograficznym (6 SOG) w Toruniu.
3.10.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:

3.10.1.1.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.10.1.2.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.10.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:

3.10.2.1.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.10.2.2.

wyposażenie oficerów dyżurnych kompleksów wojskowych i dowódców
ochrony w bezprzewodowe środki łączności GSM do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 2 sztuk.

3.10.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.10.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.10.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.10.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.10.2.3.4.

kajdanki;

3.10.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.10.2.3.6.

radiotelefon;

3.10.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.10.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.10.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.10.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.10.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.10.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.10.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.10.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.10.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.10.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.10.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.10.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
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3.11. Część nr 11 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Orkiestrze Wojskowej
w Toruniu.
3.11.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:

3.11.1.1.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.11.1.2.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.11.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:

3.11.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.11.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.11.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.11.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.11.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.11.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.11.2.3.4.

kajdanki;

3.11.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.11.2.3.6.

radiotelefon;

3.11.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.11.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.11.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.11.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.11.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.11.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.11.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.11.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.11.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.11.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.11.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI
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3.11.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

3.12. Część nr 12 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Składzie nr 1 w Toruniu (komórka
wewnętrzna 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu).
3.12.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:

3.12.1.1.

dowódcę ochrony/operator LCN;

3.12.1.2.

obsługę biura przepustek;

3.12.1.3.

posterunki ruchome;

3.12.1.4.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.12.1.5.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.12.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:

3.12.2.1.

montaż, uruchomienie i utrzymanie w nieprzerwanym funkcjonowaniu
urządzeń Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu w budynkach
wskazanych przez Zamawiającego/Odbiorcę usługi;

3.12.2.2.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.12.2.3.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.12.2.4.

wyposażenie oficerów dyżurnych kompleksów wojskowych i dowódców
ochrony w bezprzewodowe środki łączności GSM do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 1 sztuki.

3.12.2.5.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.12.2.5.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.12.2.5.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.12.2.5.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.12.2.5.4.

kajdanki;

3.12.2.5.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.12.2.5.6.

radiotelefon;

3.12.2.5.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.12.2.5.8.

kamizelka kuloodporna;

3.12.2.5.9.

kamizelka taktyczna;

3.12.2.5.10.

maska przeciwgazowa;

3.12.2.5.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
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3.12.2.5.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.12.2.5.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.12.2.5.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.12.2.5.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.12.2.5.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.12.2.5.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.12.2.5.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

3.12.2.6.

Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:

3.12.2.6.1.

broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 4
sztuk.

3.12.2.6.2.

hełm przeciwodłamkowy;

3.12.2.6.3.

kamizelka kuloodporna;

3.12.2.6.4.

kamizelka taktyczna;

3.12.2.6.5.

odzież ochronna (komplet)

3.12.2.6.6.

maska p-gaz (komplet)

3.12.2.6.7.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.12.2.6.8.

kajdanki;

3.12.2.6.9.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);

3.12.2.6.10.

radiotelefon;

3.12.2.6.11.

latarka (sprawna technicznie);

3.12.2.6.12.

opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);

3.12.2.6.13.

umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);

3.12.2.6.14.

identyfikatory,

3.12.2.7.

Dysponowanie

kwalifikowanymi

pracownikami

ochrony

fizycznej

zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy
absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów,
zdolnymi do wykonywania zawodu - w ilości 20 osób.
3.13. Część nr 13 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Rzymskokatolickiej Parafii
Wojskowej pw. św. Katarzyny w Toruniu.
3.13.1.

Realizacja usługi będzie odbywała się w oparciu o:

3.13.1.1.

grupę interwencyjną (zewnętrzną);

3.13.1.2.

stały nadzór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych – realizowanym przez Oddalone
Centrum monitorowania - zgodnie z arkuszem 9 „Wymagania dotyczące
monitorowania alarmów” Normy Obronnej: NO- 04-A004-1.

3.13.2.

Obowiązki i podstawowe wymagania dla Wykonawcy, poza czynnościami
ochronnymi:
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3.13.2.1.

wyposażenie wszystkich posterunków w ostrzegacze napadowe typu
Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach, dotyczy każdego
posterunku (miejsca pełnienia ochrony) z możliwością rejestracji trasy i
czasu (czas patrolowania dotyczy zleconych podjazdów kontrolnych GPI
Wykonawcy);

3.13.2.2.

dysponowanie GPI zewnętrznymi, których czas reakcji i dojazdu oraz
interwencji do miejsca zdarzenia nie przekracza 10 min. w dzień i w
nocy;

3.13.2.3.

Wyposażenie

każdego

kwalifikowanego

pracownika

ochrony

wchodzącego w skład zewnętrznej GPI w:
3.13.2.3.1.

broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia

3.13.2.3.2.

reflektor ręczny – 1 sztuka na GPI

3.13.2.3.3.

pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;

3.13.2.3.4.

kajdanki;

3.13.2.3.5.

ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);

3.13.2.3.6.

radiotelefon;

3.13.2.3.7.

hełm przeciwodłamkowy;

3.13.2.3.8.

kamizelka kuloodporna;

3.13.2.3.9.

kamizelka taktyczna;

3.13.2.3.10.

maska przeciwgazowa;

3.13.2.3.11.

opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);

3.13.2.3.12.

identyfikatory

i

dokumenty

uprawniające

do

wykonywania

czynności ochronnych.
3.13.2.3.13.

pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS) – 1 sztuka
na GPI

3.13.2.3.14.

łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym – 1 sztuka na
GPI

3.13.2.3.15.

przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach – 1 sztuka na GPI

3.13.2.3.16.

łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA -– 1 sztuka na GPI

3.13.2.3.17.

megafon przenośny -– 1 sztuka na GPI

3.13.2.3.18.

odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).

Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, w zakresie poszczególnych części, ze względu na
charakter zamówienia, zostaną wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wraz z zaproszeniem do składania ofert.
2. Wszystkie osoby wykonujące czynności ochronne będą musiały okazać się:
2.1.
legitymacją kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
2.2.
zaświadczeniem o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
2.3.
legitymacją osoby dopuszczonej do posiadania broni,
2.4.
aktualnym badaniem lekarskim stwierdzającym zdolność fizyczną i psychiczną do
wykonywania zadań ochrony fizycznej,
2.5.
aktualnym poświadczeniem bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE lub
upoważnieniem pozwalającym na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE,
2.6.
aktualnym zaświadczeniem wydanym na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) o przeszkoleniu w zakresie ochrony
informacji niejawnych.
1.
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3.

Wykonawca zobowiązany jest przed dniem podpisania umowy do sporządzenia i dostarczenia
„Instrukcji ochrony” dla poszczególnych kompleksów, opracowanej zgodnie z § 6 ust. 4
Rozporządzenia Ministra Obrony narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r w sprawie ochrony przez
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej i zaakceptowane przez dowódców ochranianych jednostek organizacyjnych.

4. Do zapewnienia łączności w ochranianych obiektach Wykonawca będzie musiał dysponować
pozwoleniem radiowym na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych, pracujących w
służbie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego z przydzieloną częstotliwością
radiową obejmującą co najmniej obszar chronionego obiektu wraz z warunkami wykorzystania.
5. We wszystkich częściach, wymagany jest montaż urządzeń alarmowych i posiadanie oddalonego
centrum monitorowania. Wykonawca będzie musiał dysponować pozwoleniem radiowym na
używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, pracujących w służbie
radiokomunikacji ruchomej lądowej typu monitorowanie systemów alarmowych wraz warunkami
wykorzystania. Pozwolenie musi obejmować obszar geograficzny od ochranianej jednostki do
umiejscowienia oddalonego centrum monitorowania.
6. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga, aby Wykonawca lub
Podwykonawca zatrudnił w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, na podstawie umowy o pracę
pracowników ochrony skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (oznacza to, że
usługa nie może być świadczona przez pracowników w jakimkolwiek stopniu zatrudnionych w innej
formie niż na podstawie umowy o pracę).
7.

W dniu rozpoczęcia usługi Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia umów o pracę
wszystkich pracowników ochrony skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.
Umowy muszą być przedstawione w sposób zanonimizowany tj. wszystkie dane, poza imieniem i
nazwiskiem oraz wymiarem czasu pracy (PESEL, adres i wysokość wynagrodzenia) powinny być
niewidoczne. Powyższy wymóg dotyczy także Podwykonawcy.

8.

W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, wykonawca i/lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu umowy o pracę
wszystkich pracowników ochrony skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

9.

Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o
pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
określoną w projekcie umowy, tj. karę za zatrudnienie lub powierzenie wykonania usługi osobie
bez wymaganej w SIWZ umowy o pracę – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za
pracę na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu
Pracy) w danym miesiącu, za każdy przypadek stwierdzenia niewypełnienia obowiązku
zatrudnienia pracowników w danym miesiącu oraz każdą osobę niezatrudnioną na podstawie
umowy o pracę (kwota min. wynagrodzenia x ilość osób niezatrudnionych na podstawie umowy o
pracę).

10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
11. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w ramach części opisanych w pkt. 3. Oferta
musi obejmować cały przedmiot zamówienia w ramach wybranej części. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych obejmujących część przedmiotu zamówienia z ram
wybranej części.
12. Zamawiający dopuszcza możliwość korzystania z Podwykonawców z zastrzeżeniem art. 36 a ust.
2 pkt 1) ustawy, zgodnie z którym zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę
ochrony fizycznej jako kluczowej części zamówienia. Zamawiający dopuszcza powierzenie
Podwykonawcy realizacji zadań przewidzianych dla grupy interwencyjnej.
13. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
14. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w poszczególnych
częściach zostaną odrzucone.
15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
16. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
17. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
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18. Zamawiający nie
elektronicznej.

przewiduje

wyboru

najkorzystniejszej

oferty z zastosowaniem

aukcji

Rozdział IV
Termin wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:
od 01.01.2019 r., godz. 00:00 do 31.12.2020 r., godz. 24:00

Rozdział V
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
1.1.

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
1.1.1.

aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji uprawniającą do wykonywania działalności gospodarczej
w zakresie objętym zamówieniem publicznym w niniejszym postępowaniu –
dotyczy części nr 1-13.

1.1.2.

decyzję właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznającą prawo
posiadania broni palnej w celu ochrony osób i mienia oraz potwierdzająca
status SUFO - dotyczy części nr 1-13.

W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy koncesję, o której mowa w pkt 1.1.1.
i decyzję, o której mowa w pkt. 1.1.2., będzie posiadał każdy z Wykonawców.
1.2.

sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, więc Wykonawca nie musi przedstawiać Zamawiającemu
żadnych dokumentów na potwierdzenie spełniania w/w warunku.

1.3.

zdolności technicznej lub zawodowej.
1.3.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
1.3.1.1. W zakresie części nr 1 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO
w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym (12 WOG) w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 750 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 750 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
35
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
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wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet) wraz z wymaganą jednostką ognia
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
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 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 12 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(5)

dysponuje 4 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(6)

dysponuje 2 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener biurowy 16’
oszklony z 3 stron o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 2.435 x
4.885)

(7)

dysponuje 1 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener oszklony z 3 stron
o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 200cm x 200 cm)

(8)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

(9)

dysponuje bezprzewodowym środkiem łączności GSM do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 1 sztuki.
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1.3.1.2. W zakresie części nr 2 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO
w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 600 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 1 600 000 zł na 6
miesięcy, potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana
należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje: 120 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną
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 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
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o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 8 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy, rewolwer) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(5)

dysponuje 28 szt. broni
palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(6)

dysponuje 8 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(7)

dysponuje 2 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener oszklony z 3 stron
o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 200cm x 200 cm)

(8)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

(9)

dysponuje bezprzewodowym środkiem łączności GSM – do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 5 sztuk.

(10)

dysponuje bezprzewodowym środkiem łączności – radiotelefony i stacje
bazowe do kontaktu z GPI i pracownikami ochrony na posterunkach - w ilości
6 sztuk.

1.3.1.3. W zakresie części nr 3 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 2 Pułku
Inżynieryjnym (2 pinż.) w Inowrocławiu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 1 500 000 zł na 6
miesięcy, potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana
należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
70
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
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 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(11) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
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 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 3 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy, rewolwer) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(4)

dysponuje 15 szt. broni
palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(5)

dysponuje 2 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(6)

dysponuje 3 szt. pojazdów terenowych typu QUAD wyposażonych w kask
ochronny lub samochodów osobowo-terenowych, oznakowanych nazwą
firmy, znajdującymi się na terenie obszaru chronionego i będącymi na
wyposażeniu patrolu interwencyjnego ze składu ochrony.

(7)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

1.3.1.4. W zakresie części nr 4 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO
w 56 Bazie Lotniczej (56 BLot) w Inowrocławiu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 400 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 1 400 000 zł na 6
miesięcy, potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana
należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
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(2)

dysponuje:
66
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia - w ilości 4 sztuk.
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 32 sztuk.
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 8 sztuk.
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(12) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
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 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 4 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy, rewolwer) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(4)

dysponuje 32 szt. broni
palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(5)

dysponuje 8 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(6)

dysponuje 2 szt. pojazdów terenowych typu QUAD wyposażonych w kask
ochronny lub samochodów osobowo-terenowych, oznakowanych nazwą
firmy, znajdującymi się na terenie obszaru chronionego i będącymi na
wyposażeniu patrolu interwencyjnego ze składu ochrony.
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(7)

dysponuje 1 szt. urządzenia optycznego do obserwacji terenu w trudnych
warunkach atmosferycznych i w nocy typu luneta termowizyjna.

(8)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

1.3.1.5. W zakresie części nr 5 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO
w Archiwum Wojskowym w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 200 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
8
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet) wraz z wymaganą jednostką ognia
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną
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 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(13) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
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o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 2 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(4)

dysponuje 1 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener biurowy 16’
oszklony z 3 stron o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 2.435 x
4.885)

(5)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

1.3.1.6. W zakresie części nr 6 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w
Centrum Radiowo-Nadawczym (CRN) w Chorągiewce.
1.3.1.6.1.posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez Specjalistyczne
Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy, o
wartości brutto nie mniejszej niż 190 000 zł, z zastrzeżeniem, że usługa
wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 190 000 zł na 6 miesięcy, potwierdzone dowodami, że
usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
(1)

dysponuje:
6
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
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 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(14) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną
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 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(2)

dysponuje 2 szt. broni palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(3)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

1.3.1.7. W zakresie części nr 7 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) we Włocławku.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 30 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
2
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
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 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(15) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
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 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 1 szt. paralizatora elektrycznego o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(4)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

1.3.1.8. W zakresie części nr 8 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w
Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) w Inowrocławiu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 12 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 12 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
3
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 1 sztuki.
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
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 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(16) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
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 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 1 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(4)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

1.3.1.9. W zakresie części nr 9 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 25 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
3
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
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 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(17) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
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 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 1 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(4)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

1.3.1.10. W zakresie części nr 10 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w
6 Samodzielnym Oddziale Gospodarczym (6 SOG) w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 500 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
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 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
1.3.1.11. W zakresie części nr 11 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w
Orkiestrze Wojskowej w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 500 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
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 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

1.3.1.12. W zakresie części nr 12 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w
Składzie nr 1 w Toruniu (komórka wewnętrzna 1 Regionalnej Bazy
Logistycznej w Wałczu).
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 180 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 180 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
(2)

dysponuje:
20
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 4 sztuk.
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
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wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 4 szt. broni palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(5)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

1.3.1.13. W zakresie części nr 13 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w
Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. św. Katarzyny w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
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dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 3 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
(2)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną
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 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca
musi wykazać się:


doświadczeniem zdobytym poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jedną usługą odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu,
obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy, o wartości brutto stanowiącej
sumę wszystkich wartości brutto wymaganych dla poszczególnych
części na które składana jest oferta, z zastrzeżeniem, że usługa
wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość
brutto była nie mniejsza niż suma wszystkich wartości brutto
wymaganych dla poszczególnych części na które składana jest oferta
na 6 miesięcy, potwierdzonym dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.



ilościami będącymi sumą wymagań (w zakresie dysponowania)
dla poszczególnych części w zakresie części, na które składana jest
oferta.

2. 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.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek określony
w pkt. 1.3 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców, albo wszyscy Wykonawcy
wspólnie.
4. O udzielenia zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 131e ust. 1 ustawy PZP
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt.1.3.
niniejszego rozdziału SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
6. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 5)
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INFORMACJI wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
6.1.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
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.

6.2.

Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 131e ust. 1 ustawy PZP.

6.3.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.4.

W związku z zastrzeżeniem osobistego wykonania kluczowej części zamówienia,
Wykonawca nie może polegać na zasobach podmiotu trzeciego, o których mowa w art. 22a
ustawy, w zakresie spełniania warunku doświadczenia.

Rozdział Va
Podstawy wykluczenia,
o których mowa w art. 131e ust. 1 ustawy PZP.
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust. 1 ustawy
PZP.

Rozdział VI
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
1.

W nawiązaniu do art. 26 ust. 2f ustawy PZP, Zamawiający wzywa Wykonawców do złożenia wraz
z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu aktualnych na dzień złożenia w formie
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę (osoby)
upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji następujących oświadczeń lub dokumentów
(dotyczy wszystkich części):
1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
1.1.1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób
i mienia zgodnie z postanowieniami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 stycznia
1997 r. (Dz. U. nr 114 z 1997 r. poz. 740 z późn. zm.);
1.1.2. Decyzję właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji przyznającą prawo posiadania
broni palnej w celu ochrony osób i mienia oraz potwierdzającą status SUFO;
1.1.3. wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
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2.

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do
INFORMACJI.
1.1.4. Oświadczenie na temat narzędzi materiałów i urządzeń technicznych, liczebności
personelu i jego wiedzy specjalistycznej, dostępnych wykonawcy w celu wykonania
zamówienia publicznego - załącznik nr 3 do INFORMACJI
1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawca w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust. 1 ustawy PZP, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć:
1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 ustawy PZP, z wyłączeniem Wykonawców lub osób skazanych za przestępstwo, o
którym mowa w art. 181-188 i art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Powyższy dokument, do wniosku składa również podmiot na zasoby którego wykonawca
powołuje się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 1.2.1. - 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. 131e ust. 1 ustawy PZP.

3.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w
pkt. 2, 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
wystawiony w terminach, o których mowa w ust. 1.2.1.

4.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt.2, w zakresie określonym w art.
131e ust. 1 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 sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

5.

Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy. Stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie
należy dołączyć do wniosku.

6.

Jeżeli
uprawnienie
do
reprezentacji
osoby
podpisującej
wniosek
nie
wynika
z załączonego dokumentu rejestrowego, do wniosku należy dołączyć także pełnomocnictwo w
oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie.

Rozdział VII
Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c–10e,
przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
1.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, elektronicznie, faksem, za wyjątkiem wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI
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INFORMACJI (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust.
3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
2.

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem
referencyjnym określonym w INFORMACJI.

3.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: 12 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Okólna 37,
87-100 Toruń, z dopiskiem: Sekcja Zamówień Publicznych.

4.

6.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: 12wog@ron.mil.pl, a faksem na nr 261 43 36 60.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub
w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu
ich otrzymania.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

7.

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

5.

1)

w kwestiach formalnych – Pani Joanna RYDYGIER-TOMICKA.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z
Wykonawcami - niż wskazany w niniejszej INFORMACJI. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie
reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty
w swojej siedzibie.

Rozdział VIII
Wymagania dotyczące wadium.
1.

Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości
Część nr 1 - 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)
Część nr 2 - 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Część nr 3 - 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Część nr 4 - 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Część nr 5 - 6 700,00 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych)
Część nr 6 - 6 300,00 PLN (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych)
Część nr 7 - 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)
Część nr 8 - 400,00 PLN (słownie: czterysta złotych)
Część nr 9 - 800,00 PLN (słownie: osiemset złotych)
Część nr 10 - 100,00 PLN (słownie: sto złotych)
Część nr 11 - 100,00 PLN (słownie: sto złotych)
Część nr 11 - 6 200,00 PLN (słownie: sześć tysięcy dwieście złotych)
Część nr 11 - 100,00 PLN (słownie: sto złotych)

2.

Wadium może być wniesione w:
1)

pieniądzu;

2)

poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3)

gwarancjach bankowych;

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2016 r. poz. 359).
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3.

Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP nr rachunku 71 1010 1078
0104 3213 9120 2000, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu o numerze
referencyjnym U/14/IW/18 z dopiskiem: na: część nr ……”.

4.

Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 INFORMACJI przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert).

5.

Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1)

pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do
oferty;

2)

innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia
w ofercie.

6.

Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy
PZP.

7.

W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zamawiający wymaga, aby wystawiona gwarancja była bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na
pierwsze żądanie Zamawiającego. Ponadto koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie
obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4 a i 5 ustawy PZP.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z jej treści
nie może wynikać konieczność przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem banku
prowadzącego rachunek Zamawiającego. Niedopuszczalny jest również zapis żądający
potwierdzenia przez notariusza lub bank, że podpisy na żądaniu do zapłaty zostały złożone przez
osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego.
Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.

8.

9.

10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Rozdział IX
Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu
oceny ofert.
1. Po stwierdzeniu ważności złożonej oferty jedynym kryterium wyboru jest jej cena. Cena musi
zawierać wszystkie należności związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia
zobowiązany jest Wykonawca.
2. Zamawiający przy ustalaniu kryteriów oceny ofert, korzysta z wykładni art. 131 k ust. 1 ustawy
PZP, gdzie ustawodawca wskazał jako kryterium oceny ofert: cenę albo cenę i inne kryteria w
szczególności wskazane w art. 92 ust. 2 ustawy PZP. Kluczowy, zdaniem Zamawiającego, jest tu
spójnik albo wyrażający możliwą wymienność albo wzajemne wyłączanie się zdań lub części zdań.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający określa kryterium oceny ofert: cena 100%.
3. Za kryterium cenowe X (wartość brutto) przyznane będą punkty od 1 do 100 wg zasady:

X=

Cn

x 100

Cb

gdzie: Cn – najniższa zaoferowana cena; Cb – cena badana;
4. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w INFORMACJI i zostanie oceniona jako
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najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Rozdział X
Termin na złożenie wniosków o dopuszczenie do postępowania
oraz adres na który wnioski musza zostać wysłane.
1.

2.
3.

4.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Okólnej 37 w Toruniu, bud. 97, pok. 11 (kancelaria jawna) do dnia 19.11.2018 r., do
godziny 10:30 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII INFORMACJI.
Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania wniosków ma data i godzina
wpływu wniosku do Zamawiającego, a nie data jego wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
Uwaga:
Zamawiający informuje, iż Kancelaria jawna czynna jest codziennie (od poniedziałku do piątku)
w godz. 7:00 do 15:00 .
Kancelaria znajduje się na terenie 12 WOG gdzie obowiązuje system przepustek wydawanych
przy wejściu, po okazaniu dokumentu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas
potrzebny na uzyskanie przepustki. Za moment wpłynięcia wniosku uznaje się czas jego złożenia
w kancelarii jawnej.
Wejście obcokrajowców na tereny chronione odbywa się za stosownym zezwoleniem, zgodnie z
decyzją nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie planowania i
realizowania przedsięwzięć współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz.
MON z 2017 r. poz. 18).
Informacja o złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu może być przekazana
telefonicznie przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu. Wniosek uważa się za złożony w terminie, jeżeli przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został on wysłany i Zamawiający otrzymał
go nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.

Rozdział XI
Informacja o przewidywanych zamówieniach
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 131h ust. 6 pkt 5 ustawy
PZP. zakres przewidzianych zamówień wyraża się:
1.1. w czasie świadczonej usługi i równy jest okresowi wyrażonemu w 6 miesiącach. Zamawiający
przewiduje, że może udzielić zamówienia w trybie art., 131h ust.6 pkt 5 ustawy PZP w
przypadku, gdy postępowanie mające wyłonienie kolejnego Wykonawcy, z przyczyn
zależnych i niezależnych od Zamawiającego , nie zakończyło się udzieleniem zamówienia, w
terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości świadczonej usługi.
1.2. w wykonywaniu usługi na terenie innej jednostki wojskowej, której przedmiot zamówienia
odpowiada przedmiotowi zamówienia podstawowego, w wysokości nie większej niż 50%
wartości szacunkowej zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia w trybie art. 131h ust. 6
pkt 5 ustawy PZP w przypadku, gdy zmieni się system zaopatrywania jednostek wojskowych
tj. zwiększy się przydział jednostek wojskowych będących na zaopatrzeniu 12 Wojskowego
Oddziału Gospodarczego.
Łączna wartość zamówień udzielonych w trybie art. 131 h ust. 6 pkt 5 ustawy PZP nie może
przekroczyć 50% szacunkowej wartości zamówienia (odpowiednio dla każdej części).
1.

Rozdział XII
Opis sposobu przygotowania wniosku.
1.

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest złożyć wraz z wnioskiem,
którego wzór jest zgodny, co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 1 do INFORMACJI
dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia, o których mowa w rozdziale VI INFORMACJI.
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2.

Sposób przygotowania wniosku:
2.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku.
2.2. W przypadku podpisania wniosku oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
2.3. Wniosek musi być napisany w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy na zewnątrz.
2.4. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą wniosek.
2.5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2.6. Zaleca się, aby każda zapisana strona wniosku była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cały wniosek wraz z załącznikami był w trwały sposób ze sobą połączony (np. zbindowany,
zszyty uniemożliwiający jego samoistną dekompletację), oraz zawierał spis treści.
2.7. Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w przetargu ograniczonym na
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ
ORAZ OSÓB, MIENIA I PORZĄDKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE PRZEZ
SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO)
nr referencyjny: U/14/IW/18”
Termin składania do: 19.11.2018 r., godz. 10:30"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

1.

2.

3.

Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica
przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów wniosku.
Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać
będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania
są jawne bez zastrzeżeń.
Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie
art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie
przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe
zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz
samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

Rozdział XIII
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących
Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego.
1.

2.

Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP
jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
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Załącznik nr 1 do Informacji
pieczęć firmowa

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
powyżej równowartości 443 000 € na :
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ
ORAZ OSÓB, MIENIA I PORZĄDKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE
PRZEZ SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO).

Ja / my niżej podpisany/i
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………..………………
działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy)
Pełna nazwa:
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Adres siedziby:
……………………………………………………...........................................................................................
(ulica, miejscowość, województwo)
NIP: ....................................................................... REGON: .................................................................
PESEL: ……………………………. – dotyczy osób prowadzących jednoosobową dzialalność gospodarczą.
Tel. ..................................................
Fax:/e-mail (na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję) .........................................................
Nawiązując do treści ogłoszenia o zamówieniu, składam/my wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w zakresie:
Część nr 1 Część nr 2 Część nr 3 Część nr 4 Część nr 5 Część nr 6 Część nr 7 Część nr 8 -

Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 12 Wojskowym Oddziale
Gospodarczym (12 WOG) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 2 Pułku Inżynieryjnym (2 pinż.)
w Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 56 Bazie Lotniczej (56 BLot)
w Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Archiwum Wojskowym w
Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Radiowo-Nadawczym
(CRN) w m. Chorągiewka.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień (WKU) we Włocławku.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie
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Część nr 9 Część nr 10 Część nr 11 Część nr 12 Część nr 13 -

1.

Uzupełnień (WKU) w Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień (WKU) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 6 Samodzielnym Oddziale
Geograficznym (6 SOG) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Orkiestrze Wojskowej
w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Składzie nr 1 w Toruniu
(komórka wewnętrzna 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu).
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Rzymskokatolickiej Parafii
Wojskowej pw. św. Katarzyny w Toruniu.

Oświadczam/my, że zapoznaliśmy się z „Ogłoszeniem o zamówieniu” oraz „Informacją dotyczącą
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
ograniczonego w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa” i jestem/jesteśmy związani z zawartymi
w nich postanowieniami.

2.

Oświadczam/my że:
2.1. spełniamy warunki udziału w postępowaniu tj. posiadamy/my wskazane w „Ogłoszeniu
o zamówieniu” oraz „Informacji dotyczycącej postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego w dziedzinie obronności i
bezpieczeństwa” uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz
zdolności techniczne lub zawodowe.
2.2. nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w art.
131e ust. 1 ustawy PZP.
2.3. zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
1

……………………..ustawy PZP . Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z wyżej
wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem/podjęliśmy
następujące środki naprawcze:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
3.

Wykonawca informuje, iż ustanowiony został pełnomocnik (dotyczy podmiotów, o których mowa w
art. 23 ustawy PZP)
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(podać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji, nr fax/e-mail)

4.

Wykonawca informuje, że przedmiot zamówienia zamierzamy wykonać sami – bez udziału
2

Podwykonawców / z udziałem Podwykonawców .
W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, poniżej należy podać
wyszczególnienie części powierzonej oraz nazwę (firm) Podwykonawców.

1

Podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 13-14 ustawy PZP.

2

Niepotrzebne skreślić
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……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5.

Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, polegam na
poniżej wskazanych podmiotach, o których mowa 22a ust. 1 ustawy PZP
…………………………………………………………………………………………………………………
(podać nazwę, adres, NIP i Regon podmiotu),
w zakresie spełniania warunku:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
(określić warunek),
3

co potwierdza dołączone do wniosku zobowiązanie podmiotu.
6.

W związku z poleganiem na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotu, o którym mowa
w pkt. 5, oświadczam, że podmiot ten nie podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których
mowa w art. 131e ust. 1 ustawy PZP, co potwierdzają załączone do wniosku dokumenty.

7.

W związku z poleganiem na zasobach podmiotu, o którym mowa w pkt. 5, oświadczam, że
zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art.

4

……………………..ustawy PZP . Jednocześnie oświadczam/y, że w związku z wyżej

wymienioną okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podmiot podjął następujące
5

środki naprawcze :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

.................................., dnia ...............................

....................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

3

Niepotrzebne skreślić

4

Podać podstawę prawną wykluczenia spośród wymienionych w art. 13-14 ustawy PZP.

5

Niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 2 do Informacji
[Dokument składany wraz z Wnioskiem]
(pieczęć adresowa Wykonawcy)
WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH
W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT USŁUG
6
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: :
Część nr 1 Część nr 2 Część nr 3 Część nr 4 Część nr 5 Część nr 6 Część nr 7 Część nr 8 Część nr 9 Część nr 10 Część nr 11 Część nr 12 Część nr 13 -

Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym (12 WOG) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 2 Pułku Inżynieryjnym (2 pinż.) w Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 56 Bazie Lotniczej (56 BLot)w Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Archiwum Wojskowym w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Radiowo-Nadawczym (CRN) w m. Chorągiewka.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) we Włocławku.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) w Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 6 Samodzielnym Oddziale Geograficznym (6 SOG) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Orkiestrze Wojskowej w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Składzie nr 1 w Toruniu (komórka wewnętrzna 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu).
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Rzymskokatolickiej Parafii Wojskowej pw. św. Katarzyny w Toruniu.

wykazujemy, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj.: usług całodobowej ochrony terenu, obiektów,
urządzeń oraz osób, mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne, która świadczona była/jest na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto wg poniższego zestawienia, z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż wg poniższego zestawienia na 6 miesięcy.

Uwaga:
W przypadku złożenia oferty na jedną część, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli nr 1, w zakresie części na którą składana jest oferta, w przypadku złożenia
oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tabeli nr 2, w zakresie części na które składana jest oferta.

6

Właściwe zaznaczyć „X”
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Tabela nr 1
Nr części

1

2

3

Wymagania
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 750 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 750 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 1 600 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 1 600 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony

Wykonane (wykonywane) usługi w zakresie postawionych
wymagań z podaniem wartości.

Nazwa i adres
Zamawiającego/Odbiorcy,
na rzecz którego Wykonawca
wykonał przedmiotową usługę

Termin wykonania
(obowiązywania umowy
od – do )

W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 750 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 1 600 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
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terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 1 500 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 1 400 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 1 400 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 200 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej

konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 1 500 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 1 400 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 200 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
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swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 190 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 190 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 30 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 12 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 12 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.

ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 190 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 30 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 12 000 zł na 6 miesięcy.
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Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 25 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 3 500 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 3 500 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy,

W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 25 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
Strona 64 z 93

Numer referencyjny – U/14/IW/18

12

13

potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 180 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 180 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.
Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed
datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 zł,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 3 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest
wykonywana należycie.

była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 180 000 zł na 6 miesięcy.
W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy
(wykonujemy) co najmniej jedną usługę
odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej
przedmiot zamówienia, tj.: usłudze całodobowej
ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług
konwojowania) przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne, która świadczona była na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto:
……………………………………………...…,
(wskazać wartość umowy/kontraktu)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
była nie mniejsza niż 3 000 zł na 6 miesięcy.

Tabela nr 2
Nr części

1

Wymagania

Doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub
wykonywanie) w ciągu ostatnich pięciu lat przed

Wykonane (wykonywane) usługi w zakresie postawionych
wymagań z podaniem wartości.

Nazwa i adres
Zamawiającego
/Odbiorcy,
na rzecz którego Wykonawca
wykonał przedmiotową usługę

Termin wykonania
(obowiązywania umowy
od – do )

W ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu
terminu składania wniosków o dopuszczenie do

Strona 65 z 93

Numer referencyjny – U/14/IW/18
2
3
4
5
6
7
8
9

datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej jednej usługi odpowiadającej
swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot
zamówienia tj.: usłudze całodobowej ochrony
terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i
porządku (z wyłączeniem usług konwojowania)
przez
Specjalistyczne
Uzbrojone
Formacje
Ochronne świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy,
o wartości brutto nie mniejszej niż
………………………………………… zł.,
(suma wymaganych wartości w zakresie części
na które składana jest oferta)

udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jedną usługę odpowiadającą swoim zakresem
usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj.:
usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów,
urządzeń
oraz
osób,
mienia
i
porządku
(z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne
świadczonej na rzecz jednego Odbiorcy, o wartości
brutto
………………………………… zł.
(wskazać wartość umowy)
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto nie
mniejsza
niż
………………………………..
zł.
na 6 miesięcy.

z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez
okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto
nie mniejsza niż
…………………… zł. na 6 miesięcy.
(suma wymaganych wartości w zakresie części
na które składana jest oferta)

10

11

W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną
część – wymagane wartości brutto (zł.) należy
zsumować, w zakresie części, na które składana
jest oferta – zgodnie z zastrzeżeniem zawartym
w INFORMACJI.

Uwaga: Do wykazu należy załączyć dowody określające, że usługi wykonane zostały z należytą starannością.

..................................
miejscowość

.....................
data
........................................………….........................
Podpis (podpisy) osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
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Załącznik Nr 3 do Informacji
[Dokument składany wraz z Wnioskiem]
(pieczęć adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE NA TEMAT NARZĘDZI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH,
LICZEBNOŚCI PERSONELU
I JEGO WIEDZY SPECJALISTYCZNEJ, DOSTĘPNYCH WYKONAWCY
W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu ograniczonego na:
USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY TERENÓW, OBIEKTÓW, URZĄDZEŃ
ORAZ OSÓB, MIENIA I PORZĄDKU NA TERENIE CHRONIONYM REALIZOWANE
PRZEZ SPECJALISTYCZNE UZBROJONE FORMACJE OCHRONNE (SUFO).
7
w zakresie:
Część nr 1 Część nr 2 Część nr 3 Część nr 4 Część nr 5 Część nr 6 Część nr 7 Część nr 8 Część nr 9 Część nr 10 Część nr 11 Część nr 12 Część nr 13 -

Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 12 Wojskowym Oddziale
Gospodarczym (12 WOG) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Szkolenia Artylerii i
Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 2 Pułku Inżynieryjnym (2 pinż.) w
Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 56 Bazie Lotniczej (56 BLot)w
Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Archiwum Wojskowym w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Radiowo-Nadawczym
(CRN) w m. Chorągiewka.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
(WKU) we Włocławku.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
(WKU) w Inowrocławiu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie Uzupełnień
(WKU) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 6 Samodzielnym Oddziale
Geograficznym (6 SOG) w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Orkiestrze Wojskowej w Toruniu.
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Składzie nr 1 w Toruniu (komórka
wewnętrzna 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu).
Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Rzymskokatolickiej Parafii
Wojskowej pw. św. Katarzyny w Toruniu.

działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego przeze mnie Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
oświadczam, że w zakresie wyżej zaznaczonych części, na które składam wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu:

7

Właściwe zaznaczyć „X”
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W
zakresie
części
nr
1
Ochrona
fizyczna
w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym (12 WOG) w Toruniu.
(1)

realizowana

przez

SUFO

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 750 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 750 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
35
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet) wraz z wymaganą jednostką ognia
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
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ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Strona 69 z 93

Numer referencyjny – U/14/IW/18
(4)

dysponuje 12 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(5)

dysponuje 4 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(6)

dysponuje 2 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener biurowy 16’
oszklony z 3 stron o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 2.435 x
4.885)

(7)

dysponuje 1 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener oszklony z 3 stron
o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 200cm x 200 cm)

(8)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

(9)

dysponuje bezprzewodowym środkiem łączności GSM do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 1 sztuki.

W
zakresie
części
nr
2
Ochrona
fizyczna
w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia (CSAiU) w Toruniu.
(1)

realizowana

przez

SUFO

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 600 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 1 600 000 zł na 6
miesięcy, potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana
należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje: 120 kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
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 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
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 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 8 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy, rewolwer) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(5)

dysponuje 28 szt. broni
palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(6)

dysponuje 8 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(7)

dysponuje 2 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener oszklony z 3 stron
o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 200cm x 200 cm)

(8)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

(9)

dysponuje bezprzewodowym środkiem łączności GSM – do kontaktu z GPI i
przedstawicielem Wykonawcy - w ilości 5 sztuk.

(10)

dysponuje bezprzewodowym środkiem łączności – radiotelefony i stacje
bazowe do kontaktu z GPI i pracownikami ochrony na posterunkach - w ilości
6 sztuk.

W zakresie części nr 3 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 2 Pułku Inżynieryjnym (2 pinż.)
w Inowrocławiu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 1 500 000 zł na 6
miesięcy, potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana
należycie.
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Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
(2)

dysponuje:
70
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(11) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
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 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 3 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy, rewolwer) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(4)

dysponuje 15 szt. broni
palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(5)

dysponuje 2 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(6)

dysponuje 3 szt. pojazdów terenowych typu QUAD wyposażonych w kask
ochronny lub samochodów osobowo-terenowych, oznakowanych nazwą
firmy, znajdującymi się na terenie obszaru chronionego i będącymi na
wyposażeniu patrolu interwencyjnego ze składu ochrony.
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(7)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

W
zakresie
części
nr
4
Ochrona
w 56 Bazie Lotniczej (56 BLot) w Inowrocławiu.
(1)

fizyczna

realizowana

przez

SUFO

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 1 400 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 1 400 000 zł na 6
miesięcy, potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana
należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
66
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia - w ilości 4 sztuk.
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 32 sztuk.
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 8 sztuk.
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
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 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
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 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 4 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy, rewolwer) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(5)

dysponuje 32 szt. broni
palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z
wymaganą jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu
zamówienia;

(6)

dysponuje 8 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(7)

dysponuje 2 szt. pojazdów terenowych typu QUAD wyposażonych w kask
ochronny lub samochodów osobowo-terenowych, oznakowanych nazwą
firmy, znajdującymi się na terenie obszaru chronionego i będącymi na
wyposażeniu patrolu interwencyjnego ze składu ochrony.

(8)

dysponuje 1 szt. urządzenia optycznego do obserwacji terenu w trudnych
warunkach atmosferycznych i w nocy typu luneta termowizyjna.

(9)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

W
zakresie
części
nr
5
w Archiwum Wojskowym w Toruniu.
(1)

-

Ochrona

fizyczna

realizowana

przez

SUFO

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 200 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
8
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet) wraz z wymaganą jednostką ognia
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
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 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
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 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 2 szt. broni palnej krótkiej (pistolet wojskowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(5)

dysponuje 1 szt. kontenerów biurowych wraz z niezbędnym wyposażeniem
na potrzeby wykonywanych zadań ochronnych (kontener biurowy 16’
oszklony z 3 stron o wymiarach nie mniejszych niż przy podstawie 2.435 x
4.885)

(6)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

W zakresie części nr 6 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Centrum Radiowo-Nadawczym
(CRN) w Chorągiewce.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 190 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 190 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
6
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
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 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
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 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 2 szt. broni palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(5)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

W zakresie części nr 7 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień (WKU) we Włocławku.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 30 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 30 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
2
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
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 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
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 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 1 szt. paralizatora elektrycznego o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(5)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

W zakresie części nr 8 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień (WKU) w Inowrocławiu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 12 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 12 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
3
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA - w ilości 1 sztuki.
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 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
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 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 1 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(5)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

W
zakresie
części
nr
9
Ochrona
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) w Toruniu.
(1)

fizyczna

realizowana

przez

SUFO

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 25 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 25 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
3
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony
fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
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 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie
przekraczającej 10 mA
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(12) dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
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 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje 1 szt. paralizatorów elektrycznych o średniej wartości prądu w
obwodzie przekraczającej 10 mA, która jest niezbędna do realizacji
przedmiotu zamówienia;

(4)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

W
zakresie
części
nr
10
Ochrona
fizyczna
6 Samodzielnym Oddziale Gospodarczym (6 SOG) w Toruniu.
(1)

realizowana

przez

SUFO

w

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 500 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
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umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
W zakresie części nr 11 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Orkiestrze Wojskowej w
Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
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tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 500 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 3 500 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.
(2)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
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 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

W zakresie części nr 12 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Składzie nr 1 w Toruniu
(komórka wewnętrzna 1 Regionalnej Bazy Logistycznej w Wałczu).
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 180 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 180 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje:
20
kwalifikowanymi
pracownikami
ochrony fizycznej
zapewniającymi ciągłość realizacji zamówienia pomimo urlopów czy absencji
chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi do
wykonywania zawodu:
wyposażonymi w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną długą wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 4 sztuk.
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 odzież ochronna (komplet)
 maska p-gaz (komplet)
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
 radiotelefon;
 latarka (sprawna technicznie);
 opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
 umundurowanie (jednolite dla wszystkich pracowników SUFO);
 identyfikatory,
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
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 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
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 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(4)

dysponuje 4 szt. broni palnej długiej (pistolet maszynowy) wraz z wymaganą
jednostką ognia, która jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia;

(5)

dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active Guard lub urządzeniu
o podobnych parametrach - dotyczy każdego posterunku, z możliwością
rejestracji trasy patrolowania.

W zakresie części nr 13 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w Rzymskokatolickiej Parafii
Wojskowej pw. św. Katarzyny w Toruniu.
(1)

posiada doświadczenie zdobyte poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w
ciągu ostatnich pięciu lat przed datą upływu terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi
odpowiadającej swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia
tj.: usłudze całodobowej ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób,
mienia i porządku (z wyłączeniem usług konwojowania) przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne świadczonej na rzecz
jednego Odbiorcy, o wartości brutto nie mniejszej niż 3 000 zł, z
zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6
miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 3 000 zł na 6 miesięcy,
potwierdzone dowodami, że usługa została lub jest wykonywana należycie.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.

(2)

dysponuje Grupą interwencyjną, poruszającą się oznakowanym (logo
Wykonawcy/Podwykonawcy) samochodem, wyposażonym w urządzenie
umożliwiające lokalizację pojazdu (GPS) oraz udostępnianie danych na
wniosek Zamawiającego w przypadku weryfikacji danych, w skład której
wchodzą co najmniej 2 kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej,
wyposażeni w:
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 broń palną krótką (pistolet, rewolwer) wraz z wymaganą jednostką
ognia
 reflektor ręczny;
 pałka obronna wielofunkcyjna - TONFA;
 kajdanki;
 ręczny miotacz gazu (z aktualną datą użytkowania);
 radiotelefon;
 hełm przeciwodłamkowy;
 kamizelka kuloodporna;
 kamizelka taktyczna;
 maska przeciwgazowa;
 opatrunek osobisty (z aktualną datą użytkowania);
 identyfikatory i dokumenty uprawniające do wykonywania czynności
ochronnych.
 pojazd służbowy z rejestratorem trasy przejazdu (GPS);
 łączność bezprzewodową z Oficerem Dyżurnym;
 przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych
parametrach;
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 łączność bezprzewodową z dyżurnym CMA;
 megafon przenośny;
 odzież ochronną (w przypadku ogłoszenia sygnału o skażeniu).
posiadającymi:
 legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
 zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
 legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność
i psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,

fizyczną

 poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli co najmniej ZASTRZEŻONE
lub upoważnienie pozwalające na dostęp do informacji o klauzuli
ZASTRZEŻONE,
 aktualne zaświadczenie wydane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia
2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.
(3)

GPI Wykonawcy dysponuje ostrzegaczem antynapadowym typu Active
Guard lub urządzeniu o podobnych parametrach z możliwością rejestracji
podjazdu kontrolnego 1 raz w dni powszednie w godzinach 23.00-5.00 oraz
2 razy w dni świąteczne i wolne od pracy, w tym 1 raz w nocy w godz. 23.005.00.

.................................., dnia ...............................

....................................................
(podpis osoby uprawnionej
do reprezentacji Wykonawcy)
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