AG-2131-1-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie art. 138o. ust. 1 i art. następnych Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp)
/tekst jednolity Dz.U. z 2019., poz. 1843/
(tj. dot. usług społecznych i innych szczególnych usług o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 750.000,00 euro)

I.

II.

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń
tel.: 61 813 06 81; faks: 61 810 34 11
e-mail: muzeum@zabikowo.eu
Adres strony internetowej (URL): www.zabikowo.eu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ OKREŚLENIE WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest: ŚWIADCZENIE W LATACH 2020-2023 USŁUG DOZORU I OCHRONY
FIZYCZNEJ osób i mienia w obiektach Zamawiającego, w zakresie obejmującym:
1.1. CZĘŚĆ 1 - Usługi dozoru i ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Muzeum Martyrologiczne
w Żabikowie ul. Niezłomnych 2, 62 030 Luboń. Wymagany termin realizacji usług dozoru i ochrony
w okresie od godz. 00:00 dnia 30.03.2020r. do godz. 24:00 dnia 30.03.2023. Szacowana łączna ilość
godzin świadczenia usług w okresie objętym przedmiotem zamówienia to 26304 godz.
1.2. CZĘŚĆ 2 - Usługi dozoru i ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie Muzeum byłego niemieckiego
Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Chełmno 59A, 62-660 Dąbie. Wymagany termin
realizacji usług dozoru i ochrony w okresie od godz. 00:00 dnia 30.03.2020r. do godz. 24:00 dnia
30.03.2023. Szacowana łączna ilość godzin świadczenia usług w okresie objętym przedmiotem
zamówienia to 26304 godz.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79710000-4 (Usługi ochroniarskie)
79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu)
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2019r., poz. 1040, 1043 i 1495 z zm.), co najmniej osób
kierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w celu pełnienia funkcji organizacyjnokontrolnych takich jak organizacja i koordynacja realizacji usług oraz nadzór i kontrola pracy
pracowników ochrony (wartowników).
4. Zamówienie JEST PODZIELONE na części – dopuszcza się składania ofert częściowych obejmujących
realizację co najmniej jednej części zamówienia.
5. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia określa Załącznik 1A do niniejszego OGŁOSZENIA.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w OGŁOSZENIU O ZAMÓWIENIU wraz z załącznikami.

III.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE.
 „Cena ofertowa brutto”
– 60%
 „Zasoby kadrowe”
– 20%
 „Doświadczenie”
– 20%

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA.
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IV. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Składanie ofert: w siedzibie Zamawiającego do dnia 11.02.2020r. godz. 10:55, w formie pisemnej, za
pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
2. Otwarcie ofert: w siedzibie Zamawiającego dnia 11.02.2020r. o godz. 11:00.
3. Adres: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń (sekretariat).
4. Instrukcja dla Wykonawców składających ofertę (dalej IDW lub SIWZ) stanowi Załącznik 1A
a zalecany do wykorzystania wzór oferty stanowi Załącznik 1B do ogłoszenia.
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VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (np. wg
wzoru stanowiącego Załącznik 3 do ogłoszenia).
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1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie działalności
w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie aktualnie obowiązujących w Polsce
przepisów prawa.
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż
750,00 tys. zł.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie o wartości brutto
nie mniejszej niż 200 tys. zł (lub dwa zamówienia o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż
400 tys. zł w przypadku składania oferty na obie części zamówienia), trwające minimum 10 miesięcy
w ramach jednej umowy) i polegające na realizacji usług dozoru i ochrony fizycznej osób i mienia
w muzeach lub innych obiektach użyteczności publicznej.
b) dysponuje co najmniej
b.1. do realizacji każdej Części zamówienia dysponuje co najmniej czterema osobami wykonującymi
usługi ochrony, wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających
ważne legitymacje kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami i posiadających co najmniej roczną praktykę w wykonywaniu usług ochrony fizycznej
osób i mienia oraz znajomość obsługi komputera, monitoringu CCTV, pożarówki SSP i SSWiN;
b.2. do realizacji każdej Części zamówienia dysponuje co najmniej jedną osobą z wykształceniem
średnim, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadającą ważną
legitymację kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i
posiadającą co najmniej dwuletnią praktykę w zakresie organizacji i koordynacji realizowanych
usług ochrony fizycznej osób i mienia, oraz kontroli pracy wartowników;
b.3. do realizacji zamówienia dysponuje własnym Centrum Monitorowania - Zamawiający nie dopuszcza
możliwości skorzystania w tym zakresie z zasobów podwykonawców.
3.1. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu, przez
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa powyżej w punkcie 3,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
z zastrzeżeniem, że udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (np. wg wzoru
stanowiącego Załącznik 6 do ogłoszenia).
4. Podstawy wykluczenia
a) Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
b) Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy Pzp:
 w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015r. poz.978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz.615) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015r. poz.233,
978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016r. poz.615);
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2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
- jeżeli aktualny dokument jest dostępny bezpłatnie np. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości lub
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (CEIDG), nie jest wymagane jego złożenie wraz z ofertą
wykonawcy.
3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
(np. wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do ogłoszenia), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (np. wg wzoru
stanowiącego Załącznik 5 do ogłoszenia), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrolę jakości lub kierowanie realizacją 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.
5. Opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
co najmniej na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

VII. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM.
Wykonawca NIE JEST ZOBOWIĄZANY do wniesienia wadium.

VIII. INFORMACJA O PRZYPADKACH W KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY ODRZUCI OFERTĘ.
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI. niniejszego
ogłoszenia, lub złożone dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości;
b) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy;
c) treść oferty nie odpowiada treści niniejszego ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami
stanowiącymi jego integralną część, w tym szczególnie treści Załącznika 1A.
IX. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6.
1. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających.

X. INNE INFORMACJE I WARUNKI PROWADZENIA POSTĘPOWANIA.
1. Zamawiający może (ale nie jest zobowiązany) prowadzić negocjacje z wykonawcami, którzy złożyli
oferty nie podlegające odrzuceniu lub tylko z Wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona
(np. w celu doprecyzowania lub uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy
w sprawie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem, że negocjacje nie mogą prowadzić do:
a) zmiany kryteriów i sposobu oceny ofert;
b) zmiany minimalnych wymagań określonych w ogłoszeniu.

Opracował

ZATWIERDZIŁ
Leszek Michalik

Podpis osoby lub osób przygotowujących postępowanie

Luboń, 29.01.2020r.

Anna Ziółkowska

Podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej
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c)

