
POSTĘPOWANIE NR 10/ES/2022/Terminal Security 

 

1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW 

1.1 O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1.1 Prowadzą działalność gospodarczą i posiadają uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

posiadania takich uprawnień; 

1.1.2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym: 

−  Systemem łączności bezprzewodowej umożliwiającym wezwanie Grupy 

Interwencyjnej przez pracowników wykonujących ochronę siedziby 

ZAMAWIAJĄCEGO (w tym z wykorzystaniem pilota napadowego)  

oraz 

− Całodobowym centrum monitorowania i kierowania ochroną, z którego przy  

pomocy środków łączności radiowej i przewodowej prowadzony jest całodobowy 

nadzór nad chronionymi obiektami. 

1.1.3 Posiadają polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej 

i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia bez ograniczenia sumy gwarancyjnej przez pod limity, na kwotę nie 

mniejszą niż 5 000 000 zł.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

dokumentem polisy ubezpieczeniowej powinien legitymować się każdy członek 

konsorcjum. 

1.2 Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:  

W zakresie warunku wskazanego w punkcie 1.1.1 ocena spełnienia warunków 

szczegółowych nastąpi na podstawie następujących przedstawionych przez 

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń: 

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

do ewidencji działalności gospodarczej,  

b) aktualną koncesję (wraz ze wszystkimi zmianami) w zakresie usług ochrony 

osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy o 

ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 

740) 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

warunek musi zostać spełniony przez każdego wykonawcę odrębnie (każdego 

członka konsorcjum), 

c) potwierdzenie posiadanego statusu Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji 

Ochrony (SUFO), 

 



d) oświadczenie potwierdzające posiadaną wiedzę i doświadczenie wykazujące, 

że: 

− w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej dwie usługi polegające, na co 

najmniej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w budynku 

użyteczności publicznej (w rozumieniu §3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2019.0.1065 tj.), o powierzchni użytkowej każdego z budynków 

minimum 2 000 m2, przy czym każda usługa była świadczona całodobowo 

przez nieprzerwany okres, co najmniej 6 miesięcy, w tym, co najmniej jedna 

usługa była świadczona w obiekcie podlegającym obowiązkowej ochronie 

przez SUFO. 

e) Oświadczenie, że Wykonawca posiadają kierownika ochrony z co najmniej 

12 miesięcznym doświadczeniem i co najmniej 3 Dowódców Zmiany Ochrony 

z co najmniej 12 miesięcznym doświadczeniem, którzy będą skierowani do 

realizacji zamówienia. 

f) oświadczenie potwierdzające dysponowanie osobami zdolnymi do 

wykonywania Zamówienia (załącznik nr 2), zgodnie z poniższym: 

− minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia na stanowisku Kierownika Ochrony, posiadającą licencje 

kwalifikowanego pracownika ochrony (zgodnie z ustawą z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740), 

Uwaga! 

Osoba wskazana do pełnienia funkcji Kierownika Ochrony, nie może być 

jednocześnie osobą pełniącą funkcję Dowódcy Zmiany.  

− osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako 

obsada posterunków, posiadające licencję kwalifikowanego pracownika 

ochrony fizycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740). 

− osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako 

obsada recepcji, posiadające podstawową znajomość języka 

angielskiego. 

− osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, jako 

obsada posterunku kolejowego posiadające uprawnienia do kierowania 

ruchem drogowym. 

 


