Kraków: Świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy
ul. Stella-Sawickiego w Krakowie oraz usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie
Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie
Numer ogłoszenia: 326528 - 2015; data zamieszczenia: 01.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie , ul. Św. Wawrzyńca 15,
31-060 Kraków, woj. małopolskie, tel. 0-12 4211242, faks 0-12 4211242 wew. 30.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.mimk.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony
fizycznej na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie oraz
usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68
w Krakowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej na terenie nieruchomości położonej
przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie oraz usługa ochrony fizycznej w Ogrodzie
Doświadczeń im. Stanisława Lema przy al. Pokoju 68 w Krakowie.2.Lokalizacja
nieruchomości objętych zamówieniem:2.1 Nieruchomość wymieniona w pkt. 1 położona przy
ul. Stella-Sawickiego w Krakowie, obręb 7, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki nr:
158/16, 158/17, 158/22, 158/70, 158/72, 159/30, 157/252, i część działek nr 158/19, 158/20,
158/21, 158/23, 158/24, 158/13, 158/18, 158/25, 158/68, 159/11, 159/12, 159/32, 159/34,
158/66, 158/65 o łącznej powierzchni 2,5947 ha, w ramach istniejącego w terenie ogrodzenia
i składa się z następujących obiektów:kompleksu magazynowego (5 hal), terenu
parkingowego,którego część wykorzystywana jest jako plac manewrowy.2.2 Nieruchomość
wymieniona w pkt 1. położona przy al. Pokoju 68 w Krakowie (Ogród Doświadczeń im.
Stanisława Lema) obręb 52, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, działki nr: 1/142, 1/141 oraz
wydzielonej części działek 1/140 oraz 1/117, o łącznej powierzchni ok. 6 ha składa się z
następujących obiektów:pawilon modułowy pełniący funkcje - kasy, punktu obsługi klienta,

portierni i zaplecza biurowego,kontener sanitarny dwu-modułowy,kontener magazynowy
x2,instalacje edukacyjno - dydaktyczne. 3.Zakres przedmiotu zamówienia jednakowy dla obu
nieruchomości obejmuje:pełną całodobową ochronę fizyczną we wszystkie dni tygodnia przez
jednoosobowy posterunek,nie wpuszczanie osób nieupoważnionych do wejścia na teren
obiektu,uruchamianie procedur alarmowych w przypadku wystąpienia zagrożeń,w przypadku
szczególnego zagrożenia podjęcie interwencji przez grupę interwencyjną, informowanie
użytkownika obiektów o wszystkich spostrzeżeniach mających wpływ na ogólne
bezpieczeństwo,wykonywanie doraźnych poleceń użytkownika obiektów dotyczących
ochrony i zabezpieczenia mienia,dokumentowanie przebiegu służby w dokumentacji
ochronnej (tabela służby, dziennik zmiany, książka zdarzeń, książka ewidencji kluczy)
4.Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany jest do:zamontowania i utrzymywania w
gotowości i na własny koszt czytników kontroli (obejścia) terenu chronionego;zapewnienia
pracownikom ochrony łączności telefonicznej lub radiowej z własnym koordynatorem , bazą,
grupą interwencyjną itp.wyposażenia pracowników ochrony w odpowiednie środki
obrony;jednolitego umundurowania pracowników ochrony.5.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia dla:a) usługi ochrony fizycznej
na terenie nieruchomości położonej przy ul. Stella-Sawickiego w Krakowie - zawiera
Załącznik Nr 8a,b) usługi ochrony fizycznej w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema
przy al. Pokoju 68 w Krakowie - zawiera Załącznik Nr 8b do SIWZ..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje wystąpienie zamówień uzupełniających o których mowa w
art. 68 ust.1 pkt. 6 Ustawy do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego
polegających na powtórzeniu wykonanych czynności.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:
31.12.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający określa wadium na kwotę 5.000,00 PLN
(słownie: pięć tysięcy złotych).
III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1)Spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania tj. Wykonawca posiada aktualna koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
2) Spełniają warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia w zakresie
świadczenia usług ochrony, a w szczególności: wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał lub wykonuje 1
zamówienie obejmujące usługę ochrony polegającą na ochronie fizycznej
nieruchomości w formie całodobowego posterunku, przy czym wykonana lub
wykonywana usługa powinna obejmować okres minimum jednego roku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

-Osoba (1 osoba), która będzie pełnić funkcję koordynatora ochrony posiada
wymagane uprawnienia tj.: posiada legitymację kwalifikowanego pracownika
ochrony fizycznej lub legitymację kwalifikowanego pracownika
zabezpieczenia technicznego wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tj.: Dz. 2013 poz. 829). Osoby przewidziane do realizacji przedmiotowego zamówienia (co najmniej
po 5 osób dla każdego z obiektów) posiadają co najmniej 2 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji pracownika ochrony.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo -w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik lub
oferta składana jest wspólnie przez kilku przedsiębiorców
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - Personel Wykonawcy - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.mimk.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum
Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, ul. Św.
Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków. Budynek B - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

