Stalowa Wola, dnia 12.04.2019r.

OGŁOSZENIE
dotyczące wykonywania Usług Ochrony Mienia Obiektów Huty Stalowa Wola S.A.

Huta Stalowa Wola S.A. jako jeden z największych producentów sprzętu wojskowego w Polsce
zaprasza do złożenia ofert na realizację usługi ochrony obszaru i obiektów Huty Stalowa Wola S.A.
I.

Przedmiot zamówienia

W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ochrony fizycznej obszaru
obejmującego ok.10 ha, na którym znajdują się 2 duże obiekty oraz 7 mniejszych, umieszczonego w
wykazie obszarów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, poz. 137 ewidencji
Wojewody Podkarpackiego (zakład o szczególnym znaczeniu gospodarczo - obronnym , podlegający
szczególnej ochronie - obiekt kat. I).
Termin realizacji usługi - zgodnie z podpisaną umową.
II.

Niezbędne wymagania formalno-prawne:

1) Posiadanie Koncesji MSWiA na świadczenie usług ochrony osób i mienia realizowanych w
formie:
a)

bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na:

-

stałej lub doraźnej ochronie,

-

stałym

dozorze

sygnałów

przesyłanych,

gromadzonych

i

przetwarzanych

w

elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych,
b)
-

konwojowaniu wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
zabezpieczenia technicznego polegającego na:
przeprowadzaniu okresowych przeglądów i konserwacji systemu alarmowego zgodnie
z wymogami Normy Obronnej NO-04-A004.

2) Posiadanie

odpowiedniego

potencjału

ekonomicznego,

technicznego,

osobowego

i

organizacyjnego pozwalającego na ciągłą i nieprzerwaną (24h/7) realizację ochrony – zgodnie
z wymaganiami formalno-prawnymi oraz standardami ochrony obowiązującymi w HSW S.A.
3) Posiadanie doświadczenia w ochronie obiektów podlegającej obowiązkowej ochronie (min. 4
referencje)
4) Posiadanie Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co najmniej trzeciego stopnia do
klauzuli POUFNE (docelowo TAJNE).

5) Posiadanie promesy na zakup broni dla HSW S.A. (w przypadku wygrania przetargu
wystąpienie do komendanta wojewódzkiego Policji o zezwolenie na zakup broni palnej na
potrzeby HSW S.A. – tzw broń obiektowa)
6) Posiadanie własnej stacji monitorowania (status USI).
7) Posiadanie własnych grup interwencyjnych GI (uzbrojone i wyposażone w środki przymusu
bezpośredniego), z czasem dojazdu do obiektu nie dłuższym niż 10 min. od chwili otrzymania
sygnału alarmowego przez oddalone centrum monitorowania.
8) Umożliwienie bezpłatnego kontrolowania , co najmniej raz w miesiącu, czasu dojazdu sił
interwencyjnych na niezapowiedziany sygnał alarmowy spowodowany przez uprawnioną osobę
z monitorowanego obiektu.
9) Posiadanie własnych grup konwojowych ( uzbrojone i wyposażone w środki przymusu
bezpośredniego).
10) Posiadanie doświadczonej kadry zarządczej i nadzorczej (koordynator):
a)

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony,

b)

posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,

c)

posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji

niejawnych o klauzuli co najmniej „POUFNE” (docelowo TAJNE)
d)

posiadanie aktualnego zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia w zakresie

ochrony informacji niejawnych.
11) Zapewnienie świadczenia w HSW S.A. wszystkich niezbędnych usług w zakresie bezpośredniej
ochrony fizycznej osób i mienia przez jeden podmiot – bez możliwości korzystania z
podwykonawców (ze względu bezpieczeństwa – w przypadku korzystania z podwykonawców
wystąpi brak rzeczywistości wpływu na jakość świadczonych usług ochrony oraz
niekontrolowany przez Spółkę dostęp osób „niezaufanych” do informacji chronionych przez
Spółkę).
12) Zapewnienie gotowości oraz możliwości realizacji zadań ochronnych w wyższych stanach
gotowości obronnej państwa (kryzysu i wojny) oraz współdziałania z Siłami Zbrojnymi RP w tym
zakresie.
13) Zapewnienie

posiadania

pełnego

zaplecza

logistycznego,

organizacyjno-prawnego,

kadrowego, sprzętowego i technicznego do funkcjonowania i realizacji zadań na rzecz HSW
S.A. w czasie kryzysu i wojny.
14) Zapewnienie pełnego udziału w realizacji zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania stałego
dyżuru HSW S.A., wynikających z zapisów art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz § 8 ust. 2 pkt 2
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r w sprawie gotowości obronnej
państwa.
15) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
– należy podać kwotę.

III.

Informacje o procedurze postępowania dla przesłanych ofert

1) Wykonawca może złożyć ofertę wyłącznie na cały zakres przedmiotu zamówienia.
2) Postępowanie kwalifikacyjne przebiegać będzie w 2 etapach:
a) Pierwszy etap: weryfikacja przesłanych ofert pod kątem posiadanych uprawnień.
Podstawowym kryterium kwalifikacji do kolejnego etapu będzie spełnienie niezbędnych
wymagań formalno-prawnych zawartych w punkcie nr II.
b) Drugi

etap:

przekazanie

zakwalifikowanym

oferentom

szczegółowych

informacji

niezbędnych do sporządzenia oferty cenowej oraz towarzyszące temu podpisanie
oświadczenia o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa Huta Stalowa Wola S.A..
3) Oferty na pierwszy etap postępowania należy składać w formie pisemnej na adres Huta Stalowa
Wola S.A., ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego 8, 37-450 Stalowa Wola z dopiskiem Biuro
Zakupów w terminie do dnia 30 kwietnia 2019r.
4) Oferty złożone lub przesłane po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
5) Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.
6) Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.
7) Kontakt z oferentami oraz wszelkie wyjaśnienia w zakresie przedmiotu zamówienia pod
numerem telefonu 15 813 5715 oraz adresem e-mail: a.swierszczek@hsw.pl

