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1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 

1.1 DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Kontenerowej 7, 80-601 Gdańsk zaprasza do 

składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie „Otwartego konkursu ofert”. 

1.2 Przedmiotem postępowania są usługi w zakresie ochrony osób i mienia, monitoringu 

oraz innych czynności administracyjnych w zakresie określonym w punkcie 2 

niniejszych SIWZ. 

1.3 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie: 

a) „DCT” lub „Zamawiający” – DCT GDAŃSK S.A. z siedzibą przy ul. Kontenerowej 

7, 80-601 Gdańsk „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez 

Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji. 

b) „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

c)  „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został w 

sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ. 

d) ”Dostawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na 

wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania 

Zamówienia. 

1.4 Dane Zamawiającego: 

DCT GDAŃSK S.A. 

NIP: 204 000 01 83 

KRS: 0000031077  

Dokładny adres do korespondencji: ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk 

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: fax: +48 58 737 63 50 

 

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: cezary.osipuk@dctgdansk.com 

Znak Postępowania: 07/KO/2014.  

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym 

znakiem. 
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2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie ochrony osób i mienia, monitoringu oraz 

innych czynności administracyjnych w niżej wymienionym zakresie.  

 

 

I. Specyfikacja przedmiotu Zamówienia: 
 

1. Całodobowa ochrona obiektu portowego w Gdańsku przy ul. Kontenerowej nr 7, w 

oparciu o przepisy wynikające z kodeksu ISPS, ustawy z dnia 04.09.2008 r. o 

ochronie żeglugi i portów morskich i ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i 

mienia w systemie zmian maksymalnie 12-sto godzinnych. 

2. Minimalna obsada na jedną zmianę to siedem osób (nie dotyczy w przypadku p. 5.4), 

w której skład wchodzą następujące posterunki i posiadają odpowiednie przeszkolenie 

i umiejętności: 

a. Dowódca zmiany - pracownik ochrony kwalifikowany posiadający certyfikat 

PFSO (całodobowo), 

b. Brama – pracownik ochrony kwalifikowany posiadający certyfikat PFSO 

(całodobowo), 

c. Budynek pre-gate- pracownik ochrony kwalifikowany posiadający certyfikat 

PFSO (całodobowo), 

d. Recepcja – pracownik ochrony niekwalifikowany znający język angielski w 

mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym  (całodobowo), 

e. Monitoring - pracownik ochrony niekwalifikowany znający obsługę systemów: 

- „Alliance” i „TruVision Nawigator” lub równoważnych w zakresie 

funkcjonalnym (całodobowo), 

- centrali przeciwpożarowej i antywłamaniowych (całodobowo), 

f. Budynek niebieskich baraków „Hochtief” - pracownik ochrony 

niekwalifikowany (całodobowo), 

g. Kolej - pracownik ochrony niekwalifikowany posiadający certyfikat PFSO 

(całodobowo); 

3. Wymagany sprzęt służbowy pracowników ochrony: 

a. Do dyspozycji całodobowej samochód służbowy oznakowany na terenie 

chronionym, bez limitu kilometrów. Samochód powinien być wyposażony w 

pomarańczowy kogut dachowy. Oznakowanie samochodu powinno 

jednoznacznie pozwalać na identyfikację pojazdu z daną formacją ochronną. 
b. Środki łączności dla wszystkich posterunków plus zestawy zapasowe- 

awaryjne. Środki łączności powinny pokrywać swoim zasięgiem cały teren 

będący przedmiotem ochrony w sposób umożliwiający sprawną komunikację 
w każdych warunkach atmosferycznych.  

c. Umundurowanie służbowe, środki przymusu, latarki, środki ochrony 

indywidualnej (kask, kamizelka, obuwie). 

4. Zapewnienie wsparcia dodatkowego patrolu interwencyjnego (zmotoryzowanego) w 

ciągu 10 minut od wezwania. 
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5. Na żądanie Zamawiającego w przypadku podniesienia poziomu ochrony zapewnienie 

wzmocnienia ilościowego pracowników ochrony. Odpowiednio przy poziome 2 - 30 

% stanu na danej zmianie do odwołania, poziomie 3- 50 % stanu na danej zmianie do 

odwołania. Wzmocnienie ilościowe pracowników ochrony powinno nastąpić 
maksymalnie w ciągu 1 godziny od zgłoszenia. 

6. Trzyletnie udokumentowane doświadczenie w świadczeniu usług ochrony w obiektach 

portowych w oparciu o kodeks ISPS lub dużych obiektów przemysłowych takich jak 

fabryki, elektrownie itp. 

7.  W dniu podpisania umowy Dostawca zobowiązany jest przedstawić ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej zabezpieczone do kwoty nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł 

potwierdzone kopią polisy OC. 

8. Elektroniczne urządzenie do weryfikacji wyznaczonych miejsc kontrolnych. 

9. Osoby wykonujące umówione usługi z ramienia Dostawcy będą je wykonywać 
zgodnie z przepisami BHP i p.poż.  

10. Wykonawca będzie świadczyć usługi w oparciu o osoby niekarane, posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe (jeżeli wymagane), jednolicie umundurowane, 

wyposażone w imienne identyfikatory. 

II. Wymagania inne 
Dostawca przy wykonywaniu usługi na terenie DCT Gdańsk S.A. w ramach realizacji 

przedmiotu Zamówienia będzie posługiwał się osobami zaangażowanymi zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając także zmianę przepisów począwszy od 

01.01.2016. Zamawiający zastrzega brak możliwości zmiany zaoferowanej przez Dostawcę 
ceny po podpisaniu umowy na realizację Zamówienia wskutek zmiany przepisów prawa 

dotyczących warunków zatrudniania.  

 

 

3. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

3.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy: 

3.1.1 Prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień; 

3.1.2 Posiadają aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. 2005, Nr 145, poz. 1221) na prowadzenie działalności 

w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, zabezpieczenia technicznego oraz 

zatrudnianie pracowników ochrony w rozumieniu obowiązujących 

przepisów prawa regulujących kwestię świadczenia usług ochrony osób i 

mienia. 
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3.1.3 W terminie złożą ofertę w odpowiedzi na opublikowane na stronie 

internetowej zaproszenie do składania ofert, zgodnie z treścią SIWZ. 

 

 

 

3.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych nastąpi na podstawie następujących przedstawionych przez 

Dostawcę dokumentów i oświadczeń: 

a)    aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o 

wpisie do CEIDG,  

b) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

 

4. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

4.1 Dostawcy będą związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu związania ofertą 
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

5.1 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty cenowej na formularzu 

cenowym będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszych SIWZ. 

5.2 Dostawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu sposobu 

wykonania usługi.  

 

5.3 Dostawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w 

SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym 

dokumencie.  

5.4 Dostawca może zaproponować alternatywny sposób wykonywania usług 
wymienionych w pkt.2 „Specyfikacja przedmiotu Zamówienia”. Dopuszcza się 
zaoferowanie wykonania usługi w oparciu o ilość zatrudnionych osób, narzędzia 
lub technologie inne niż przewidziane w pkt. 2 pod warunkiem zachowania tej 
samej funkcjonalności.   
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6. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT  

6.1 Dostawca zobowiązany jest do przesłania oferty i wymaganych w SIWZ zaświadczeń 
najpóźniej do 30- stycznia 2015 r. godz. 10.00. 

6.2 Informacja odnośnie oceny nadesłanych w postępowaniu ofert zostanie przesłana do 

Dostawców w ciągu 21 dni od daty zakończenia postępowania.    

7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

Kryterium oceny ofert jest najniższa cena. 

Zaoferowana cena będzie obowiązywać przez cały okres trwania umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru dowolnej oferty jak i możliwości 

negocjowania zawartych w niej warunków.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań do SIWZ.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do SIWZ.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postepowania w dowolnym 

momencie bez wyboru jakiejkolwiek oferty i podania przyczyn. 

 

 

8. ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ USŁUGI 

8.1    Z Dostawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę 
najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa dostawy. 

8.2    SIWZ będzie stanowić integralną część umowy. 
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Załącznik Nr 1 – Formularz cenowy 

              Gdańsk data................................... 

      

......................................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................................... 
(Nazwa i adres Wykonawcy) 

………………………………………………………….            …………………………………………. …………………………………………………. 

                            e-mail  kontaktowy        nr telefonu           numer faxu  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

W związku z ogłoszonym otwartym Konkursem ofert na „Usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i 

mienia oraz monitoringu obiektu administrowanego przez DCT Gdańsk S.A.” (Nr konkursu 

07/KO/2014) przedstawiamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2. 

SIWZ na niżej przedstawionych warunkach:  

Cena oferty: 

netto      ….…………………..…zł.    (słownie:……………….…………….………………złotych) 

 

Kwota VAT     …………….……...…zł.    (słownie: ……………………………………………... złotych) 

 

Wartość brutto …………………...…zł.   (słownie: ……………………………………………… złotych) 

 

Przedstawiona cena jest ceną całkowitą za 1 miesiąc świadczonej usługi i będzie obowiązywać przez 

cały okres trwania umowy. 

 

Oświadczam, że Dostawca, którego reprezentuję: 

1. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym 

postępowaniem zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ. 

2. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.  

 

3. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w SIWZ.  

 

4. Spełnia w złożonej do przetargu ofercie wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ będącej 

częścią dokumentacji przetargowej.  

 

 

 

  ........................................        ............................................................................... 

                        ( data )                                               (podpis  i pieczęć Dostawcy/    

                     osoby uprawnionej 

  do reprezentowania Dostawcy) 


