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OGŁOSZENIE 
 

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA  
WE WŁOCŁAWKU 

ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
ogłasza 

przetarg nieograniczony na  
na świadczenie usług ochrony osób i mienia  

Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna 

 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa: Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna 
Adres: ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek 
Telefon: 54 230 90 20         Telefaks:  54 230 90 16 
Adres e-mail: biurozarzadu@kpts.com.pl  Witryna WWW: www.bip.kpts.com.pl 
NIP: 888 311 58 16                                REGON: 341 266 700 
 
II. Tryb zamówienia 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w 
oparciu o przepisy wewnętrzne -„Regulamin udzielania zamówień sektorowych na dostawy, usługi 
lub roboty budowlane”. W przetargu mogą wziąć udział wszyscy Wykonawcy, którzy spełnią 
warunki określone w ogłoszeniu i SIWZ.  
 
III. Adres strony internetowej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona na stronie internetowej 

www.bip.kpts.com.pl  
2. Znak postępowania: KPTS-Z-13/OM/1/1/128. 
 
IV. Przedmiot,  wielkość  (zakres)  zamówienia  oraz  informacja  o  składaniu  ofert 

częściowych 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia. Ochrona osób i mienia 

winna być realizowana w formie bezpośredniej doraźnej stałej ochrony fizycznej osób i mienia. 
Zamawiający pod pojęciem „osoby” rozumie pracowników Zamawiającego oraz osoby obce (np. 
klienci, dostawcy itp.) przebywające na terenie nieruchomości i obszarów chronionych. 
Zamawiający pod pojęciem „mienia” rozumie w szczególności budowle, budynki i ich 
pomieszczenia wraz z wyposażeniem i rzeczami znajdującymi się w tych pomieszczeniach oraz 
tereny i obszary wraz z pojazdami (autobusy i inne pojazdy) znajdującymi się na tych terenach i 
obszarach.    

2. W ramach czynności dodatkowych na terenie dworca autobusowego w Rypinie Wykonawca 
zapewnia, w sezonie grzewczym, obsługę kotłowni zimowej. 

3. Realizacja zamówienia winna być zgodna z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób       
i mienia (Dz. U. z 2005r. Nr 145 poz. 1221, z późn. zm.) oraz Regulaminem Pracy 
obowiązującym w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym Spółka Akcyjna w 
zakresie dotyczącym przedmiotowego zamówienia, wymaganiami zawartymi w SIWZ i 
warunkami umowy.  

4. Szczegółowy zakres usługi oraz zakres czynności, w każdym zadaniu, określa załącznik A 
numerem odpowiadający numerowi zadania. 

5. Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na następujące części-zadania: 
5.1. Zadanie nr 1 – usługa ochrony osób i mienia na terenie dworca autobusowego we 

Włocławku 
5.2. Zadanie nr 2 – usługa ochrony osób i mienia na terenie dworca autobusowego w 

Inowrocławiu 
5.3. Zadanie  nr   3 – usługa ochrony osób i mienia na terenie dworca autobusowego w Rypinie, 

zajezdni w Brodnicy oraz zajezdni w Dylewie k/Rypina 
6. Każda z części stanowi oddzielne zadanie, na które Wykonawca może składać ofertę. 
 

http://www.bip.kpts.com.pl/
http://www.bip.kpts.com.pl/
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V. Termin wykonania zamówienia 
Umowa (umowy) na świadczenie usług ochrony osób i mienia zostanie zawarta na czas określony 
12 miesięcy i będzie obowiązywać od dnia 01.11.2014r. do 31.10.2015r. Zawarcie umowy nastąpi 
w terminie związania ofertą. 

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania oraz spełniają warunki, dotyczące: 

1/ Posiadania  uprawnień  do   wykonywania   określonej   działalności   lub  czynności,   jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

2/ Posiadania wiedzy i doświadczenia. 
3/ Dysponowania    odpowiednim   potencjałem   technicznym   oraz   osobami   zdolnymi   do 

wykonania zamówienia. 
4/ Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
3. Wykonawcy mogą polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów.  
4. Zamówienie może być realizowane z udziałem podwykonawców.  
5. Oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona metodą spełnia / nie 

spełnia. 
 

VII. Wykaz oświadczeń, dokumentów, które zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawcy. 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
3. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert.  

5. Wykaz  wykonanych  lub  wykonywanych  usług ochrony osób i mienia zawierający wszystkie 
wymagane informacje wraz z poświadczeniami (lub oświadczeniem Wykonawcy). Zamawiający 
uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca sporządzi i dostarczy wykaz zawierający 
usługi, odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, o łącznej wartości (z podatkiem 
VAT) co najmniej 100.000,00 zł.    

6. Wykaz  osób,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawierający wszystkie 
wymagane informacje. 

7. Opłacona  polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,  że  Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą jak 100.000,00 PLN, w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Jeżeli z polisy nie 
wynika, że została ona opłacona, Wykonawca łącznie z polisą zobowiązany jest dostarczyć 
potwierdzenie opłacenia.  

8. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1         
pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

9.  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 
ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 
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VIII. Wykaz dokumentów pozostałych wymaganych w terminie składania ofert. 
1. Oświadczenie i pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów,  jeżeli  Wykonawca polega na ich 

wiedzy i doświadczeniu. 
2. Oświadczenie i dokument  ustanawiający  pełnomocnictwo  –  tylko  w  przypadku Wykonawców 

składających wspólnie ofertę. 
3. Pełnomocnictwo     lub     upoważnienie    osoby     uprawnionej   do   reprezentowania 

Wykonawcy - tylko wówczas, gdy nie wynika to z właściwego rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej.  

4. Wykaz  podwykonawców  –  tylko  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  powierzy wykonanie 
zamówienia podwykonawcom (informację taką Wykonawca zamieszcza w formularzu oferty). 

5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniężna oraz 
kopia tego dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, celem jej 
pozostawienia w dokumentacji postępowania  a l b o  dokument potwierdzający wniesienie 
wadium w pieniądzu lub jego kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę.  

 
IX. Wadium 
1. Dla zamówienia Zamawiający ustala wadium w wysokości: 

1.1. Dla zadania nr 1 –    500,00 PLN 
1.2. Dla zadania nr 2 –    600,00 PLN 
1.3. Dla zadania nr 3 – 2.000,00 PLN 

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 01.10.2014r. do godz. 10.00.  
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w banku: 

Bank Zachodni WBK S.A.  Nr konta: 71 1090 1069 0000 0000 0701 3971. Za skuteczny 
termin wniesienia wadium w formie pieniężnej będzie termin uznania rachunku Zamawiającego 
w dniu 01.10.2014r. do godz. 10.00. 

4. Formy wnoszenia wadium, jego zwrot oraz zatrzymanie określa Specyfikacja Istotnych 
Warunków Zamówienia 
 

X. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę/oferty w zamkniętym opakowaniu, opatrzonym napisem określonym w rozdziale SIWZ     

o sposobie przygotowania oferty, należy złożyć do dnia 01.10.2014r. do godz. 10.00               
w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku 
przy ul. Wienieckiej 39,  lokal-sekretariat (I piętro, pokój nr 27). 

2. Za moment złożenia oferty przyjmuje się termin (datę i godzinę) otrzymania oferty przez 
Zamawiającego. 

 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.10.2014r. o godz. 10.15 w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego 
Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna we Włocławku  (87-800) przy ul. Wienieckiej 39, lokal 
– sala konferencyjna (parter). 
 
XII. Termin związania ofertą 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 
 
XIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich 

znaczeniem: 
 1.1.  Kryterium  –  cena, waga - 50%, sposób oceny - najniższa cena (brutto).      
 1.2. Kryterium – deklarowana ulga we wpłatach na PFRON waga – 50%, sposób oceny - 

Wykonawca za każdy 1% deklarowanej ulgi otrzyma 0,5 pkt. 
2. Dokonując oceny ofert w kryterium „cena” Zamawiający będzie się kierował ceną z podatkiem 

VAT za cały przedmiot zamówienia w poszczególnym zadaniu. 
 
XIV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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XV. Informacje pozostałe 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
2. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
3. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów  
4. Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej. 
5. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
7. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulamin udzielania zamówień sektorowych na 

dostawy, usługi lub roboty budowlane, na zasadach określonych w Ogłoszeniu i Specyfikacji   
Istotnych Warunków Zamówienia. 

8. W  postępowaniu  tym  nie  obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz.907, z późn. zm.) za wyjątkiem 
postanowień wynikających z punktu poniżej. 

9. Przepisy  ustawy  z  dnia  29  stycznia   2004r.   Prawo   zamówień   publicznych   mają 
odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach ściśle określonych w niniejszej Specyfikacji. 

10. Szczegółowe  warunki, wymagania, załączniki do wypełnienia, zostały  określone           
w  SIWZ,  którą  można   nabyć w Kujawsko-Pomorskim Transporcie Samochodowym 
Spółka Akcyjna Oddział w Brodnicy, ul. Podgórna 66a, 87-300 Brodnica lub zapoznać się 
z jej treścią na stronie  internetowej Zamawiającego (po opublikowaniu). 

 
 
 
 
 
 
Data zamieszczenia ogłoszenia 17.09.2014r.:  
- tablica ogłoszeń 
- strona internetowa  


