OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY
na realizację zamówienia sektorowego
o wartości poniżej 428 000 euro
pn.:

„Kompleksowa usługa w zakresie ochrony obszarów, obiektów
oraz mienia Tramwajów Szczecińskich Sp. z o. o. w Szczecinie”
Sprawa nr 31/ZS/DZ/2020
➢ Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej Pzp.
na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp.
➢ Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi
w zakresie transportu tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5) Pzp.
➢ Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (dalej SP)
oraz Regulaminie udzielania zamówień w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r. ze zm. Regulamin
dostępny na stronie internetowej: www.ts.szczecin.pl.
Przedmiot zamówienia/wymagany termin realizacji zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez wykonawcę na rzecz zamawiającego kompleksowej
usługi w zakresie ochrony mienia na obszarach oraz w obiektach zamawiającego zlokalizowanych
w Szczecinie przy:
1) ul. Klonowica 5 (pow. 3,55 ha),
2) al. Wojska Polskiego 200 – zajezdnia – POGODNO (pow. 3,40 ha),
3) ul. Wiszesława 18 – zajezdnia – GOLĘCIN (pow. 0,85 ha),
a także mienia obcych firm i podmiotów zlokalizowanych na obszarze objętym kompleksową ochroną
obszarów i obiektów wymienionych w Wykazie firm i podmiotów (załącznik nr 2) załączonym do wzoru
umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SP.
2. Nazwa i kod CPV:
Usługi ochroniarskie – 79710000-4.
3. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania zamówienia – zgodnie z zapisem ujętym
w § 14 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 7 do SP) umowa realizowana będzie od dnia 01.02.2021r.
do dnia 31.01.2022r.
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w rozdz. XIX SP oraz we wzorze
umowy – w załączniku nr 7 do SP.
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Pozostałe informacje
1. Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację przetargową (dalej SP):
www.ts.szczecin.pl.
2. Ofertę należy złożyć w Spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii Spółki,
ul. Klonowica 5, pok. 40, w terminie do dnia 11.01.2021r., do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.01.2021r., o godz. 11:30 w Spółce Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pok. nr 103 (I piętro).
4. Termin związania ofertą wynosi 40 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
7. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy
złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje data wpływu środków
do zamawiającego.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Tramwajów Szczecińskich Sp. z o.o.
w Szczecinie PKOPPLPW 35124038131111000043756331,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
(z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości – w następujący sposób:
a) poprzez złożenie dokumentu w kasie wewnętrznej pełnomocnika (Tramwajów Szczecińskich
Sp. z o.o. w Szczecinie, pok. nr 217 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godz.: 07:00 – 15:00,
b) poprzez dołączenie dokumentu do oferty,
c) w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na adres email: przetargi@ts.szczecin.pl oryginału
dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarte
są w SP.
10. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia sektorowego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych
należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności określone w rozdz. XVII SP.
Kryterium oceny ofert
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”- 100% :
cena najniższa
--------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej
2. Zamawiający wybierze spośród ofert nie pominiętych ofertę z najniższą ceną.

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak

………………………..
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