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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463735-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Usługi ochroniarskie
2018/S 203-463735
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2009/81/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
12 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Okólna 37
Punkt kontaktowy: Joanna Rydygier-Tomicka
87-100 Toruń
Polska
Tel.: +48 261433694
E-mail: 12wog@ron.mil.pl
Faks: +48 261433660
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.12wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: www.12wog.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługi w zakresie ochrony terenów, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia i porządku na terenie chronionym
realizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 4: Usługi w zakresie działalności detektywistycznej i ochroniarskiej
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: PL61
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II.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu:
1. Opis przedmiotu zamówienia został określony zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 213/2008 z
dnia 28.11.2007 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 27.8.2015 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:
3.1. Część nr 1 - Ochrona fizyczna realizowana przez SUFO w 12 Wojskowym Oddziale Gospodarczym (12
WOG) w Toruniu.
3.1.1. 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);
3.1.2. 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 200 cm 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;
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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;
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
3.1.2.6.16. 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).
3.1.2.7. 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.
3.1.2.7.3. 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,
3.1.2.8. 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);
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;
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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
3.2.2.6.15. przycisk napadowy - Active Guard lub urządzenie o podobnych parametrach – 1 sztuka na GPI
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).
3.2.2.7. 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.
3.2.2.7.4. 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);
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3.2.2.7.16. identyfikatory,
3.2.2.8. 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. 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);
3.3.2. 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 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
3.3.2.4.16. 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).
3.3.2.5. 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;
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3.3.2.5.5. kamizelka kuloodporna;
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,
3.3.2.6. 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;
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;
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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
3.4.2.3.16. 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).
3.4.2.4. 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);
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,
3.4.2.5. 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. 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);
3.5.2. 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);
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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;
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
3.5.2.4.16. 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).
3.5.2.5. Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.5.2.5.1. broń palną krótką (pistolet) wraz z wymaganą jednostką ognia - w ilości 2 sztuk.
3.5.2.5.2. 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,
3.5.2.6. 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.
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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);
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
3.6.2.3.16. 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).
3.6.2.4. 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)
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);
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3.6.2.4.14. identyfikatory,
3.6.2.5. Dysponowanie kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej zapewniającymi ciągłość realizacji
zamówienia pomimo urlopów czy absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi
do wykonywania zawodu - w ilości 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. grupę interwencyjną (zewnętrzną);
3.7.2. 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);
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
3.7.2.3.16. 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).
3.7.2.4. 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.
3.7.2.4.2. hełm przeciwodłamkowy;
3.7.2.4.3. kamizelka kuloodporna;
3.7.2.4.4. kamizelka taktyczna;
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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,
3.7.2.5. Dysponowanie kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej zapewniającymi ciągłość realizacji
zamówienia pomimo urlopów czy absencji chorobowej, przy zachowaniu obowiązujących przepisów, zdolnymi
do wykonywania zawodu - w ilości 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);
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. grupę interwencyjną (zewnętrzną);
3.8.2. 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
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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).
3.8.2.4. Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
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
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;
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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
3.9.2.3.16. 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).
3.9.2.4. Wyposażenie kwalifikowanego pracownika ochrony w:
3.9.2.4.1. paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA
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,
3.9.2.5. 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.
3.10. 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
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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).
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
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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
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);
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:
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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:
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
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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).
II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

II.1.7)

Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom
trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo,
dla których są oni proponowani

II.1.8)

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

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.1.2019. Zakończenie 31.12.2020

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
1)
Krótki opis
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2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 4
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Część nr: 9
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13
1)
Krótki opis
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
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)
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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)
III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)

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

III.1.5)

Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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.
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia),
w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 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.
Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej podwykonawców (które mogą prowadzić do ich
wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 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.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do
ich wykluczenia)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie
mniejsza niż 750 000 PLN 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)
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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:
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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 200 cm 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.
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 PLN,
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
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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.
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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie
mniejsza niż 1 500 000 PLN 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:
20/10/2018
S203
https://ted.europa.eu/
TED

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

25 / 47

Dz.U./S S203
20/10/2018
463735-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

26 / 47

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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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;
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie
mniejsza niż 1 400 000 PLN 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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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);
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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.
(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 PLN,
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z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie
mniejsza niż 200 000 PLN 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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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;
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz.U. Nr 182, poz. 1228)
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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie
mniejsza niż 190 000 PLN 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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(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,
Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
Aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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;
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była
nie mniejsza niż 30 000 PLN 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
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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;
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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. 23:00-5:00.
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 5 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 PLN, z zastrzeżeniem, że
usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 12 000
PLN 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;
20/10/2018
S203
https://ted.europa.eu/
TED

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

35 / 47

Dz.U./S S203
20/10/2018
463735-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona

36 / 47

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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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:
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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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. 23:00-5:00.
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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była
nie mniejsza niż 25 000 PLN 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;
Ręczny miotacz gazu (z aktualną datą ważności);
Radiotelefon;
Latarka (sprawna technicznie);
Opatrunek osobisty (z aktualna datą ważności);
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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;
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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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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 5.8.2010 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. 23:00-5:00.
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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była
nie mniejsza niż 3 500 PLN 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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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 5 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 PLN, z zastrzeżeniem, że
usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie mniejsza niż 3 500
PLN 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);
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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. 23:00-5:00.
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 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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była nie
mniejsza niż 180 000 PLN 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;
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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,
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Zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony,
Legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni,
Aktualne badanie lekarskie stwierdzające zdolność fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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 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 PLN,
z zastrzeżeniem, że usługa wykonywana była przez okres co najmniej 6 miesięcy, a jej wartość brutto była
nie mniejsza niż 3 000 PLN 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);
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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 fizyczną
I psychiczną do wykonywania zadań ochrony fizycznej,
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 5.8.2010 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. 23:00-5:00.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część, Wykonawca musi wykazać się:
Doświadczeniem zdobytym poprzez wykonanie (lub wykonywanie) w ciągu ostatnich 5 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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
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
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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 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do
Informacji.
Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych podwykonawców (które mogą prowadzić
do ich wykluczenia)
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: tak

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Ograniczona

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
U/14/IW/18

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
19.11.2018 - 10:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: II połowa 2020
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VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający wykluczy Wykonawcę w okolicznościach, o których mowa w art. 131e ust. 1 ustawy PZP.
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.
2. 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.
1. 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.
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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).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Warszawa
Polska

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI ustawy Pzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jak pkt VI.4.1
ul. Postępu17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17.10.2018
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