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Polska-Ożarowice: Usługi ochroniarskie
2022/S 099-275396
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Adres pocztowy: ul. Wolności 90
Miejscowość: Ożarowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 42-625
Państwo: Polska
E-mail: biuro-zarzad@gtl.com.pl
Tel.: +48 323927202
Faks: +48 323927376
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice-airport.com
Adres profilu nabywcy: www.gtl.com.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.katowice-airport.com/pl/biznes/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6)

Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów lotniczych

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Wybór Wykonawcy realizacji usługi kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Międzynarodowym Porcie
Lotniczym Katowice w Pyrzowicach
Numer referencyjny: U/15/PB/2022

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Międzynarodowym Porcie
Lotniczym Katowice w Pyrzowicach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SWZ
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 53 919 360.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79714000 Usługi w zakresie nadzoru

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach, ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Międzynarodowym Porcie
Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Przez kontrolę bezpieczeństwa rozumie się określone w krajowych i
unijnych regulacjach prawnych czynności wykonywane wobec kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w
MPL Katowice w Pyrzowicach w celu określenia prawnej możliwości ich dopuszczenia do przewozu. Na
potrzeby niniejszego zamówienia za kontrolę bezpieczeństwa uważa się również weryfikację przed kontrolą
bezpieczeństwa dokumentów ww. osób uprawniających do przewozu oraz przygotowanie ich do tej kontroli.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 12 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym
mowa w art. 388 ust. 2c) ustawy PZP.
2.1. Zakres przewidywanych usług do udzielenia:
Zamówienia polegać będą na powtórzeniu tych samych usług, które zostały opisane w zamówieniu
podstawowym.
2.2. Zamawiający przewiduje, iż wartość zamówienia przewidzianego do udzielenia może wynieść maksymalnie
do 15% wartości zamówienia podstawowego.
2.3. Warunki, na jakich zamówienie (powtórzenie podobnych usług) zostanie udzielone:
1) w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze otwartej, przez co
należy rozumieć również brak rozstrzygnięcia postępowania w takiej procedurze;
2) udzielenie zamówienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania w trybie zamówienie z
wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji w Wykonawcą,
3) stawka wynagrodzenia będzie podlegała negocjacji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 46 886 400.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
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Wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, została ustalona na kwotę netto 7 032 960,00 zł
II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Całkowita szacowana wartość zamówienia wynosi netto 53 919 360,00 PLN, w tym:
- wartość zamówienia w okresie obowiązywania umowy (48 miesięcy) została ustalona na kwotę netto: 46 886
400,00 PLN;
- wartość przewidywanych zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. c ustawy Pzp została ustalona na
kwotę netto 7 032 960,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
A. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g) oraz pkt 2) - 6)
ustawy PZP oraz na podstawie art. 108 ust. 2 ustawy PZP.
1.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach, o których
mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ppkt a) do g) oraz pkt 2) - 6) ustawy PZP oraz art. 108 ust. 2 ustawy PZP obligatoryjne przesłanki wykluczenia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 6 i 7 ustawy PZP.
2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w następujących
przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 109 ust.
1 pkt 1, 4, 5, 6 i 7 ustawy PZP.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP:
3.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
objętym niniejszym zamówieniem wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie
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działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie
osób i mienia.
B. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt A 1 i 2 należy złożyć:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym:
a) w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit a) do g) i 2 ustawy PZP,
b) w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego,
- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o spełnieniu warunków oraz
niepodleganiu wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na
celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, dotyczących zakłócenia konkurencji wynikającej z wcześniejszego
zaangażowania się wykonawcy lub podmiotu,
e) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r.
poz. 1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 5, 6 i 7 ustawy PZP, dotyczących zawinionego naruszenia obowiązków zawodowych, nie
pozostawania w konflikcie interesów, nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
- wzór formularza oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ;
3) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia
o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
CD PONIŻEJ
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
CD z pkt III.1.1)
4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków i opłat, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
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należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności – dot. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP (fakultatywna przesłanka wykluczenia);
a. W przypadku spółki osobowej prawa handlowego wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem
podatków może dotyczyć tylko i wyłącznie podatków, których podatnikiem jest sama spółka (zaświadczenie
wydane na spółkę, a nie na wspólników).
b. W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem podatków
dotyczy zarówno poszczególnych wspólników jak i samej spółki.
5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem. Zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności (fakultatywna przesłanka wykluczenia);
a. W przypadku wspólników spółki cywilnej, wykazanie okoliczności niezalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne może być wystawione dla poszczególnych wspólników lub dla samej
spółki.
6) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 ustawy PZP,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem.
C. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt A.3 :
- w celu wykazania spełniania warunku z pkt 3 ppk 3.2.:
Aktualnej koncesji wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z wymogami ustawy
o ochronie osób i mienia z dnia 22.11.2017 r.
D. Oświadczenie, o spełnieniu warunków oraz niepodleganiu wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy PZP, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia i/lub spełniania warunków udziału w postępowaniu
aktualnego na dzień składania ofert – w zakresie określonym w niniejszym postępowaniu; Oświadczenie składa
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym). Edytowalna wersja dokumentu stanowi załącznik nr 2 do SWZ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca musi wykazać, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000 złotych (słownie: pięć milionów
złotych 00/100).
- w celu wykazania spełniania warunku:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego
ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 złotych.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu,
określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy PZP:
Zdolność techniczna lub zawodowa:
Wykonawca musi wykazać, że:
1) w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonywaniu
kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Międzynarodowym Porcie Lotniczym zlokalizowanym na terenie
Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy. Z zastrzeżeniem, iż liczba obsłużonych
pasażerów w okresie co najmniej 12 miesięcy nie była mniejsza niż 1 mln pasażerów odlatujących. W
przypadku usług wykonywanych i niezakończonych należy podać okres wykonania usługi w sposób ciągły.
2) dysponuje co najmniej 30 osobami, które:
- posiadają certyfikat operatora kontroli bezpieczeństwa (certyfikat OKB),
- są wpisane na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, oraz posiadają zaświadczenie o odbytym
kursie doskonalącym umiejętności zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.
- posiadają legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni;
3) wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jest na
poziomie nie mniejszym niż 100 osób zatrudnionych na umowę o pracę pracujących bezpośrednio w ochronie
fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
4) liczebność kadry kierowniczej u Wykonawcy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jest na poziomie nie
mniejszym niż 6 osób zatrudnionych na umowę o pracę pracujących bezpośrednio w ochronie fizycznej
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
5) dysponuje ośrodkiem szkolenia operatorów kontroli bezpieczeństwa, tj. posiada własny ośrodek szkolenia
operatorów kontroli bezpieczeństwa albo posiada zawartą umowę lub porozumienie lub list intencyjny w
zakresie szkolenia operatorów kontroli bezpieczeństwa z podmiotem posiadającym taki ośrodek na okres
realizacji zamówienia.
- w celu wykazania spełniania warunku należy złożyć:
a) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich
ośmiu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
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którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
Okres, o którym wyżej mowa liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Wzór wykazu
stanowi zał nr 5 do SWZ.
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wzór stanowi
zał nr 6 do SWZ oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeżeli w wykazie, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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CD pkt III.1.3
c) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry
kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, którego wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ;
d) oświadczenie o dysponowaniu ośrodkiem szkolenia operatorów kontroli bezpieczeństwa, którego wzór
stanowi załącznik nr 8 do SWZ;
Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia przedsiębiorca ubiegający
się o zawarcie umowy na prowadzenie działalności w zakresie lotnictwa cywilnego w portach lotniczych – tu
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona – jest obowiązany:
a) przedstawić informację o dotychczasowej działalności, w tym dokumenty finansowe za ostatnie 3 lata oraz za
rok, w którym ubiega się on o wykonywanie działalności w zakresie kontroli bezpieczeństwa;
b) przedłożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
co najmniej przez okres 5 lat, wzór ośw. zawiera zał. nr 9 do SWZ;
c) przedstawić informację o liczbie zatrudnionych kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzór ośw.
zawiera zał. nr 10 do SWZ;
d) przedstawić informację o liczbie zatrudnionych pracowników spełniających wymagania określone w
przepisach z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego dla osób wykonujących zadania w zakresie kontroli
bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, wzór ośw zawiera zał nr 10 do SWZ;
e) przedstawić informację o planowanych szkoleniach osób, które będą wykonywać zadania w zakresie kontroli
bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, oraz przewidywanym terminie ich zakończenia, wzór ośw zawiera zał nr 10
do SWZ;
f) przedstawić dokumenty potwierdzające posiadane uprawnień do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w
ruchu lotniczym przez co najmniej 10 % pracowników niezbędnych dla prawidłowego wykonywania tej kontroli
(dokumenty wskazano w zał nr 6 do SWZ – uwaga pod wykazem osób);
g) wskazać deklarowany termin, w którym zostaną zatrudnieni pracownicy spełniający wymagania dotyczące
osób dokonujących kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym w liczbie niezbędnej do wykonywania zadań,
wzór ośw zawiera zał nr 10 do SWZ;
h) przedstawić zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z
należnościami z tytułu zobowiązań publicznoprawnych;
i) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, o posiadaniu środków finansowych albo zdolności kredytowej w wysokości niezbędnej do realizacji
zadań w zakresie kosztów przygotowania pracowników do realizacji zadań, zgodnie z zał nr 9 do SWZ;
j) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, że nie toczy się postępowanie w sprawie o cofnięcie koncesji na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, wzór ośw zawiera zał nr 9 do SWZ;
k) dostarczyć dokumenty potwierdzające możliwość spełnienia przez Wykonawcę warunków organizacyjnych
niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego, niezakłóconego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w ruchu
lotniczym w zakresie liczby pracowników ochrony posiadających odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa
oraz kwalifikacje, którzy mają wykonywać te zadania (dokumenty wskazano w zał nr 6 do SWZ – uwaga pod
wykazem osób);
l) przedstawić oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń, o zdolności do samodzielnego wykonywania kontroli bezpieczeństwa w ruchu lotniczym, wzór ośw
zawiera zał nr 9 do SWZ;
m) przedstawić zobowiązanie do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody
powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach
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lotniczych w terminie i na warunkach określonych w art. 22a ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia zgodnie z
zał nr 10 do SWZ.
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Zamawiający postępowanie prowadzi z zastosowaniem art. 139 ustawy PZP. Zamawiający dokona w pierwszej
kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została
najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu –
odwrócona kolejność oceny, zwana także procedurą odwróconą.

III.1.6)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium w wysokości: 800 000 PLN (osiemset tys.).
2. Wadium można wnieść w formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP nr
17 1440 1101 0000 0000 1389 7204.
Wadium w formie niepieniężnej (np. w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, poręczenia) musi być
wniesione w postaci elektronicznej.
Wadium w formie innej niż pieniądz Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez wczytanie na platformie
JOSEPHINA oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób
upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta.
Złożone wadium musi dać Zamawiającemu możliwość jego zatrzymania.

III.1.7)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki finansowe zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

III.1.8)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 22b ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995)
przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego w portach
lotniczych jest obowiązany wykonywać tę działalność samodzielnie, bez możliwości powierzenia wykonywania
czynności z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego w portach lotniczych innym podmiotom. Zatem oferta może
być składana tylko przez jeden podmiot. Nie dopuszcza się w niniejszym postępowaniu złożenia oferty przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/06/2022
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Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 120 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w Górnośląskim Towarzystwie Lotniczym S.A., ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice.
otwarcie ofert nastąpi na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy przetargowej
złożonych ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Planowane wszczęcie kolejnego postępowania przetargowego jest w roku 2026.
VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania
na podstawie art.7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.
poz. 835) oraz nie zachodzą przesłanki wykluczenia przewidziane w art. 5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.
Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę w przypadkach o których mowa w
art.7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach
w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego (Dz.U. poz. 835), zgodnie z którym wykluczeniu podlega:
1) wykonawca wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014
albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawca, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba
wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na
listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3;
3) wykonawca, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
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dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.
Zamawiający zbada czy wobec Wykonawcy nie zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art.
5k rozporządzenia (UE) 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576, zgodnie z którym
Wykonawca nie jest:
1) obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
2) osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50
% należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
3) osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem:
a. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji lub
b. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad
50 % należą do obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w
Rosji,
oraz że żaden z jego dostawców i podmiotów, na których zdolności wykonawca polega, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia, nie należy do żadnej z powyższych kategorii podmiotów.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i następne ustawy
Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu przysługują również
organizacjom wpisanym na listę o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2022
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