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Warunki udziału w postępowaniu przetargowym w branży ochrony.

(do wyboru przez zamawiającego)
Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Konkretyzacja warunku

Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku
udziału w postępowaniu

1.

posiadanie uprawnień do
wykonywania określonej
działalności lub czynności

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do
prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia, realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do
przetwarzania w pełnym zakresie informacji niejawnych
o klauzuli minimum „poufne”
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do używania
radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo –
odbiorczych, pracujących na wydzielonym paśmie
radiowym w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej
lądowej typu dyspozytorskiego

Aktualna koncesja na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej
Aktualne świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego I stopnia o klauzuli „poufne”

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do posiadania
broni palnej bojowej w liczbie min...… szt.
2.

posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje co najmniej ….…. głównych
usług, za które Zamawiający uzna usługi ochrony osób
i mienia w obiektach ………………… (np. użyteczności
publicznej / obiektach obowiązkowej ochrony),

Aktualna decyzja Prezesa UKE na używanie
radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo –
odbiorczych, pracujących na wydzielonym paśmie
radiowym w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej
lądowej typu dyspozytorskiego (tj. decyzja
przydzielająca częstotliwość radiową, umożliwiającą
porozumiewanie się przy pomocy radiotelefonów o
mocy do 1 W)
Decyzja właściwego terytorialnie Wojewódzkiego
Komendanta Policji o przyznaniu prawa do
posiadania min. …. szt. broni palnej bojowej
Wykaz wykonanych lub wykonywanych, głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i odbiorców, na rzecz których usługi zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów
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3.

dysponowanie odpowiednim
potencjałem technicznym

4.

dysponowanie osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia

o wartości nie mniejszej niż ………….. zł brutto każda
z usług.
Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje stacją monitorowania alarmów,
2) dysponuje liczbą min…….. radiotelefonów
o mocy do 1 W
3) dysponuje min. ….. szt. broni palnej bojowej
4) dysponuje min. 2 pojazdami, przeznaczonymi
do działań grupy interwencyjnej/patrolu
interwencyjnego
Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje min. …….. kwalifikowanymi
pracownikami ochrony do realizacji zadań stałej
ochrony fizycznej obiektu, posiadającymi
uprawnienia do posługiwania się bronią palną
oraz aktualne poświadczenia bezpieczeństwa,
uprawniające do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli min. „poufne” i aktualne
zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie
ochrony informacji niejawnych,
2) dysponuje min. ……….. kwalifikowanymi
pracownikami ochrony do realizacji zadań
doraźnej ochrony fizycznej obiektu,
posiadającymi uprawnienia do posługiwania się
bronią palną (pracownicy grup
interwencyjnych/patroli interwencyjnych),

3) średnioroczne zatrudnienie w jego zakładzie
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres

potwierdzających, że zostały wykonane lub
są wykonywane należycie
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu
i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją
o podstawie dysponowania tymi zasobami

1) oraz 2)
 Wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia,
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz
zakresu wykonywanych przez nie czynności
wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wykaz musi
zawierać odpowiednią liczbę osób,
wymaganą przez zamawiającego oraz
potwierdzać, że osoby te posiadają
uprawnienia i kwalifikacje – zgodnie
z rozdziałem …. pkt. ….),
 Oświadczenia, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia do jego
wykonania
3) Oświadczenia na temat wielkości średniego
rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług
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prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, w wyniosło co najmniej ………osób,
zaś liczebność personelu kierowniczego w
tymże okresie wyniosła min. …… osób.
5.

sytuacja ekonomiczna

Wykonawca wykaże, że: posiada opłaconą polisę,
a w przypadku jej braku - inny dokument,
potwierdzający, że jest on ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, dotyczącej ochrony osób i mienia na kwotę
co najmniej …………....zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

6.

sytuacja finansowa

Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż
………….….. zł;

7.

zdolność do należytego wykonania
zamówienia w odniesieniu do
rzetelności i efektywności
wykonawcy

Wykonawca wykaże wykonane nienależycie lub
niewykonane usługi główne, za które Zamawiający uzna
usługi ochrony osób i mienia w obiektach …………………
(np. użyteczności publicznej / obiektach obowiązkowej
ochrony), o wartości nie mniejszej niż ………….. zł brutto
każda, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
a wartość niewykonanej/ nienależycie wykonanej części
usługi wyniosła min. 20%

oraz liczebności personelu kierowniczego
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku, gdy
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny
dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności dotyczącej
ochrony osób i mienia na kwotę co najmniej
…………....zł na jedno i wszystkie zdarzenia
(wykonawca musi przedłożyć zarówno polisę/inny
dokument, jak i potwierdzenie ich opłacenia)
Informacja banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, w których
Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca
posiadanie środków finansowych lub zdolności
kredytowej na poziomie min. …………. zł; wystawiona
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert
Wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem procentowej wartości
niewykonanej / nienależycie wykonanej części każdej
z usług, przedmiotu, dat wykonania/zaprzestania
wykonywania usług i odbiorców, na rzecz których
usługi zostały wykonane/miały zostać wykonane
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