
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi

Obsługa portierni w bud. zlokal. w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 (A1 - A4), przy ul. Polskiej 43 i 41, przy Al.
Solidarności 1C oraz przy ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie MWS

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191920577

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: ul. Rotterdamska 9

1.4.2.) Miejscowość: Gdynia

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-337

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 627 46 18

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: j.stanczyk@port.gdynia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.port.gdynia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający sektorowy - art. 5 ust. 1 pkt 3 - porty, przystanie i porty lotnicze

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Port morski

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Obsługa portierni w bud. zlokal. w Gdyni przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 (A1 - A4), przy ul. Polskiej 43 i 41, przy Al.
Solidarności 1C oraz przy ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie MWS

3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa portierni w budynkach zlokalizowanych w Gdyni
przy ul. E. Kwiatkowskiego 60 – kompleks funkcjonalnie połączonych budynków od A1 do A4, przy ul. Polskiej 43 i 41 – kompleks
funkcjonalnie połączonych budynków, przy Al. Solidarności 1C oraz przy ul. Kontenerowej 27 – dwie portiernie magazynu wysokiego
składowania

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-10-20 10:30

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:
1) warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie precyzuje warunku w powyższym zakresie;
2) warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj. koncesję wydaną przez Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021
r., poz. 1995 t.j. ze zm.) na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
3) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) wykaże się należytym wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich 3 (słownie: trzech) lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie - co najmniej dwóch usług ciągłych,
których czas realizacji wyniósł lub wynosi do dnia złożenia oferty nie mniej niż 12 miesięcy dla każdej usługi z osobna (z
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wyłączeniem ochrony fizycznej), polegających na obsłudze portierni w budynkach o funkcji biurowej, o powierzchni
użytkowej min. 2500 m2 każdy, wyposażonych w systemy:
-sygnalizacji pożarowej i dźwiękowego systemu ostrzegania,
-ostrzegania,
-alarmowe,
-kontroli dostępu działające w środowisku sieciowym, wymagające fizycznej obsługi stacji roboczej wraz z
oprogramowaniem stanowiącym integralną część systemu kontroli dostępu oraz wyposażone w bramkę z kołowrotkiem.
b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w
jego realizacji, tj. osobami spełniającymi niżej wymienione wymogi:
-minimum 3 osoby – pracownicy ochrony fizycznej wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Komendy Wojewódzkiej Policji;
-minimum 18 osób – pracownicy (portierzy) nie skazani prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne.
4) warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem na dzień składania ofert
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.
Ocena spełnienia przez Wykonawcę ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych w
tym postępowaniu przez Wykonawcę dokumentów wskazanych w Rozdziale VII SWZ ust. 1 pkt. 5) – 8), wg formuły „spełnia
– nie spełnia”.
PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCÓW Z POSTEPOWANIA, WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW zostały określone w Rozdziale VI SWZ

SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień na
roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A.”, dostępnego na stronie internetowej
Zamawiającego:
https://www.port.gdynia.pl/regulamin-udzielania-zamowien/
UWAGA Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego:
https://www.port.gdynia.pl/przetargi-nieelektroniczne/ w zakładce przedmiotowego postępowania
2. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ.
3. Przy ocenie oferty Zamawiający będzie kierował się jedynym kryterium, jakim jest całkowita ryczałtowa cena brutto za
kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. przy ul. Rotterdamskiej 9 w Kancelarii Ogólnej,
pokój nr 20. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 20.10.2022 r. do godziny 10:30.
5. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w okresie od dnia 02.12.2022 r. godz. 09:00 do dnia 02.04.2024 r. godz.
09:00.

UWAGA: niniejsze Ogłoszenie stanowi modyfikacje Ogłoszenia o nr 2022/BZP 00374120/01 z dnia 03.10.2022 r., w
zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
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