Kraków, 7.12.2018r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługę społeczną
„Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektów znajdujących się
w użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na terenie nieruchomości
położonych na os. 2 Pułku Lotniczego 26a oraz al. Pokoju 68
wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy interwencyjnej”
o wartości zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000
euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), nr sprawy: DR.26.9.2018

I.

ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Inżynierii Miejskiej
ul. św. Wawrzyńca 15
31-060 Kraków
NIP: 676-20-72-018
REGON: 351535611
e-mail: muzeum@mim.krakow.pl
www.mim.krakow.pl
II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie ogłoszenia o zamówieniu na
usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) zwanej dalej pzp
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art.
138g pzp.
3. Zamawiający

udziela

zamówienia

w sposób

przejrzysty,

obiektywny

i niedyskryminujący.
III.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób, mienia
i obiektów znajdujących się w użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej
w Krakowie na terenie nieruchomości położonych na os. 2 Pułku Lotniczego
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26a oraz al. Pokoju 68 wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy
interwencyjnej.
2. Usługa

obejmuje

w

odniesieniu

do

każdej

z

wyżej

wymienionych

nieruchomości:
a) stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu na
jednym posterunku, którą pełnić będzie pracownik ochrony,
b) ochronę doraźną w postaci grupy interwencyjnej, składającej się z min. 2 osób
posiadających zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony

fizycznej

lub

kwalifikowanych

pracowników

zabezpieczenia

technicznego wydanego przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. z późń. zamianami (tj.: Dz.U. 2018 poz. 2142).
c) dodatkowo Zamawiający wymagać będzie od pracownika na posterunku
wykonywania drobnych prac porządkowych – utrzymanie bezpiecznego
dojścia do budynku poprzez odśnieżanie bądź posypywaniem piaskiem
w odniesieniu do każdej z nieruchomości – powierzchnia około 50m2.
Zamawiający zapewni narzędzia i materiał.
3. Zadania na każdym z posterunków:
a) pełnienie służby 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu przez jednego
pracownika ochrony,
b) zabezpieczenie
eksponatów

istniejących

muzealnych

instalacji

przed

dydaktycznych,

zniszczeniem,

urządzeń

kradzieżą

oraz

oraz
innymi

zdarzeniami mającymi wpływ na ich funkcjonowanie,
c) dbanie aby odwiedzający ochraniany obiekt przestrzegali np.: zakupu biletów
– kierowanie zwiedzających do punktu kasowego, zakazu stosowania używek,
zakazu poruszania się na rowerze, zakazu wprowadzania zwierząt, regulaminu
zwiedzania muzeum,
d) niedopuszczenie do wejścia na teren osób będących pod wpływem alkoholu,
e) niedopuszczenie do wejścia na teren osób nieuprawnionych,
f) kontrola

prawidłowości

zamknięcia

bram,

furtek,

budynków/budowli

kontenerowych i magazynowych,
g) wezwanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku
uprawnień do przebywania na terenie,
h) prowadzenie dokumentacji służbowej np. dziennik służby, książki wydawania
kluczy,
i) przechowywanie

i

wydawanie

kluczy

do

obiektów

upoważnionym

pracownikom, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, dbanie o właściwe
zabezpieczenie kluczy przekazywanych ochronie,
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j) używanie zdeponowanych w pomieszczeniu ochrony kluczy tylko w sytuacjach
szczególnych i sporządzanie odpowiednich protokołów,
k) wykonywanie obchodów terenu w godzinach ustalonych z Zamawiającym
z zastrzeżeniem, że obchody wykonywane powinny być w odstępstwie nie
większym niż 2 godziny – os. 2 Pułku Lotniczego 26a, co 3 godziny w Ogrodzie
Doświadczeń poza sezonem, w sezonie od godziny 20:00 do godziny 7:00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin obchodów.
l) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zabezpieczeniu obiektów albo
zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek, podejmowanie stosownej
interwencji,
m) w wypadku napadu lub pożaru niezwłoczne powiadomienie odpowiednio
Policji lub Straży Pożarnej i osób wskazanych przez Zamawiającego,
n) ujęcie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu
niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
o) powiadamianie odpowiednich służb oraz wskazanych przez Zamawiającego
osób o zauważonych awariach np. instalacji elektrycznej,
p) otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na nieruchomości,
q) odśnieżanie bądź posypywaniem piaskiem drogi prowadzącej do budynku –
powierzchnia około 50m2 na każdej z nieruchomości. Zamawiający zapewni
narzędzia i materiał,
r) dbanie o czystość w pomieszczeniu zajmowanym przez ochronę.
4. Pracownicy ochrony zobowiązani są do należytego dbania o mienie Muzeum,
przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, BHP.
5. Pracownicy ochrony mają zakaz udzielania informacji postronnym osobom
o chronionym obiekcie i systemie zabezpieczeń.
6. Pracownicy

ochrony

muszą

być

wyposażeni

w

jednolite

mundury

z emblematami i identyfikatorem.
7. Podczas służby pracownikowi ochrony nie wolno dopuszczać do przebywania
w zajmowanym przez ochronę pomieszczeniu osób postronnych, niemających
związku ze służbą.
8. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie socjalne (dyżurkę) oraz
sanitariaty, obiekt zaopatrzony w prąd.
9. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca jest zobowiązany:
a) wyznaczyć koordynatora ds. ochrony posiadającego zaświadczenie o wpisie
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego wydaną przez właściwy organ na
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podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. z późn. zmianami - o zmianie
ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tj.: Dz.U. 2018 poz.
2142),
b) wyposażyć pracowników ochrony w telefon komórkowy, przycisk napadowy
umożliwiający przesłanie informacji do grupy interwencyjnej,
c) zamontować na chronionych nieruchomościach punkty kontrolne w ilości min.
5 dla każdej z nieruchomości. Dane w formie raportu z obchodów za
poszczególne miesiące pełnienia służby powinny być przesyłane do
Zamawiającego maksymalnie do 5 dnia każdego miesiąca na adres:
muzeum@mim.krakow.pl. Raport musi być w formacie umożliwiającym
swobodny odczyt danych bez konieczności instalowania dodatkowego
oprogramowania. Raport będzie podstawą do podpisania protokołu odbioru
usługi za każdy miesiąc. Lokalizacja punktów kontrolnych zostanie ustalona
wspólnie z przedstawicielami Zamawiającego. Godziny obejść i rejestracji na
chronionym terenie mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy na wniosek
Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. W okresie
zimy

dojście

do

punktów

kontrolnych

nie

jest

odśnieżane

przez

Zamawiającego.
10. W przypadku zaistnienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla osób i mienia,
Wykonawca niezwłocznie wyśle grupę interwencyjną składającą się z dwóch
kwalifikowanych pracowników z czasem na podjęcie interwencji: maksymalnie
15 minut w godzinach 7:00 ÷19:00 oraz 10 minut w godzinach 19:00÷7:00,
licząc od odebrania zawiadomienia o ww. zagrożeniach do przybycia załogi na
miejsce zdarzenia.
11. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe w związku z nie
wykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zobowiązań wynikających
z umowy.
12. Ze względu na charakter ochranianego mienia i terenu pracownik ochrony musi
być sprawny psychicznie i fizycznie w stopniu nieutrudniającym wykonywanie
powierzonych mu zadań (Zamawiający nie dopuszcza pracowników którzy
otrzymali orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej).
13. Ochrona odbywać się będą zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia
22 sierpnia 1997r. (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 2142).
14. Wykonawca musi posiadać ważną koncesję wydaną na podstawie art. 16
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. 2018 poz.
2142) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej.
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15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób wykonujących
zamówienie (pracowników ochrony). Lista osób powinna zostać dostarczona
Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. Zmiana listy osób w trakcie
realizacji zamówienia, wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego, który
zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawcy przedłożenia stosownych
aktualnych zaświadczeń z Krajowego Rejestru Karnego dla osób wskazanych
na liście.
16. Pracownicy

ochrony

nie

muszą

spełniać

wymogów

kwalifikacyjnych

pracowników ochrony o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22
sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j.: Dz.U. 2018 poz.2142).
17. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy
stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
18. Zamawiający organizuje wizję lokalną na terenie nieruchomości:
a) Al. Pokoju 68, Kraków w dniu 12.12.2018r. o godzinie 10:00.
b) Os. 2 Pułku Lotniczego 26a w dniu 12.12.2018r. o godzinie 13:00.
Udział w wizji nie jest obowiązkowy. Wizja będzie przeprowadzona przez
Pana Michała Kowalskiego:
tel. 795 431 117, e-mail: michal.kowalski@mim.krakow.pl
19. Warunki wizji: w wizji mogą wziąć udział maksimum 2 osoby ze strony
każdego Wykonawcy, najpóźniej dzień przed jej terminem Wykonawca
zobowiązany jest przesłać mailem imiona i nazwiska osób, które będą
uczestniczyć w wizji na adres mailowy wskazany powyżej.
20. Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we
Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79710000-4 – Usługi ochroniarskie.
21. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
22. Opis nieruchomości:
a) Ogród Doświadczeń, al. Pokoju 68 w Krakowie
Teren ogrodzony, główna brama wjazdowa znajduje się od strony centrum
handlowego M1. W okresie od 1.04 do 31.10 obiekt udostępniony jest zwiedzającym,
w pozostałe miesiące obiekt zamknięty dla zwiedzających. Na terenie Ogrodu
Doświadczeń organizowane są też imprezy zewnętrzne.
Brak możliwości parkowania pojazdów przed bramą Ogrodu, wjazd na teren Ogrodu
warunkowy z identyfikatorami, po za godzinami otwarcia Ogrodu istnieje możliwość
parkowania pojazdów za bramą przy budynku kasy.
Ogród Doświadczeń obejmuje ekspozycje, pawilon, kontenery, namioty. Na
powierzchni 6,5 ha parku rozmieszczone są:
- urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki,
5

- ekspozycja geologiczna,
- ekspozycja sensoryczna,
- zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema.
Obiekty: przy wejściu do parku znajduje się budynek kontenerowy - pomieszczenie
portierni, pomieszczenie socjalne oraz sklep wraz z kasą biletową (poza sezonem
w tym pomieszczeniu jest magazyn stanowisk doświadczalnych). Obiekt wyposażony
w instalację elektryczną.
Na terenie Ogrodu znajduje się: kontener socjalny i kontener sanitarny (południowa
część Ogrodu), kontener magazynowy i namiot wielkopowierzchniowy (wschodnia
część Ogrodu), budki najemców np. naleśniki i lody (zachodnio-południowa część
Ogrodu). Dodatkowo Zamawiający administruje powierzchnią ok 1,5ha przylegającej
do terenu Ogrodu. Powierzchnia nie jest ogrodzona.
b) os. 2 Pułku Lotniczego 26a
Teren pierwotnie będący Portem Lotniczym Czyżyny, który został zlikwidowany
w latach 60-tych ubiegłego stulecia, a następnie przeznaczony na zajezdnię
autobusową MPK.
Obecnie w halach magazynowych przechowywane są obiekty muzealne. Bramy
budynków magazynowych są zaplombowane. Dostęp do ich wnętrza jest możliwy
tylko w obecności przedstawicieli Muzeum Inżynierii Miejskiej. Obiekt jest ogrodzony
w

całości

z

jedną

czynną

bramą

wjazdowo-wyjazdową

(wyposażoną

w szlaban) od strony ul. Medweckiego.
Na terenie znajdują się: hangar, domek lotnika, trzy budynki magazynowe, kotłownia
(budynek nie jest użytkowany).
Powierzchnia nieruchomości ok. 2,5 ha.
Portiernia przy wjeździe. Dodatkowo teren udostępniany innym firmą – miejsca
parkingowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji i sposobu
udostepnienia terenu. Zamawiający informuje, że hangar od wiosny do października
może być udostępniany zwiedzającym jako wystawa czasowa.
IV.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2019r. (od godz. 12.00) do 02.01.2020r. (do
godz. 12.00).
V.

PODWYKONAWCY

Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia za
wyjątkiem usługi zapewnienia wsparcia grupy interwencyjnej.
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VI.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Wymagane warunki, które muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:
1) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia (t.j.:
Dz.U. 2018 poz. 2142). Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do oferty oświadczeń
i koncesji, metodą spełnia/nie spełnia,
2) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności
z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem niniejszej umowy, z sumą
gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem
w
zakresie
odpowiedzialności
podwykonawców
(tzw.
klauzula
podwykonawców) – jeżeli przewidziano podwykonawców. Ocenę spełniania
warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie
załączonej do oferty kopii polisy, metodą spełnia/nie spełnia,
3) posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie) wykonali lub wykonują co najmniej dwie usługi
ochrony fizycznej osób i mienia, z których każda była lub jest świadczona
w

budynkach

użyteczności

publicznej

w

rozumieniu

przepisów

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), trwających nie krócej niż 12 miesięcy każda
i o wartości brutto co najmniej 200.000,00 zł brutto każda (w przypadku usług
nadal wykonywanych do limitów dotyczących okresu i wartości włącza się
wyłącznie część usługi już wykonaną). Ocenę spełniania warunku udziału
w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonych do
oferty wykazu i dowodów, metodą spełnia/nie spełnia,
4) Wykonawca wskaże że osoby, które będą wykonywać usługę posiadają
doświadczenie oraz niezbędne kwalifikacje, a w szczególności:
a) osoba (1 osoba), która będzie pełnić funkcję koordynatora ochrony musi
posiadać wymagane uprawnienia tj.: aktualne zaświadczenie o wpisie na listę
kwalifikowanego

pracownika

ochrony

fizycznej

lub

kwalifikowanego

pracownika zabezpieczenia technicznego wydane przez właściwy organ na
podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. z późń. zamianami - o zmianie
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ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (tj.: Dz.U. 2016 poz.
1432).
b) osoby wykonujące usługę muszą posiadać

co najmniej 2 letnie

doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji pracownika ochrony. Ocenę
spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na
podstawie załączonych do oferty wykazu i dowodów, metodą spełnia/nie
spełnia.
UWAGA: oferty wykonawców nie spełniających powyższych wymogów nie będą
rozpatrywane, Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu
zostanie wykluczony.
Ocena warunków odbędzie się na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych
wraz z ofertą.
VII.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Składana oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty
stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Oferta musi być podpisana w
sposób wiążący oferenta, tj. zgodnie z właściwą reprezentacją Wykonawcy lub przez
umocowanego pełnomocnika – pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej
notarialnie należy załączyć do oferty. Oferta musi być napisana w języku polskim,
czytelną i trwałą techniką. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną
przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.
VIII.

OCENA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Zamawiający wezwie do złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez
siebie wskazanym oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej
w dziale VI niniejszego Ogłoszenia lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia

postępowania,

jeżeli

Wykonawca

nie

złoży

w/w

dokumentów i oświadczeń lub oświadczenia bądź dokumenty będą
niekompletne, zawierające błędy lub budzące wskazane przez Zamawiającego
wątpliwości.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji, za pomocą dowolnych
środków, oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę w sytuacji,
gdy będą budzić wątpliwości Zamawiającego.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
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wyszczególnionych w dziale VI Ogłoszenia zgodnie z formułą „spełnia- nie
spełnia”.
5. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia w/w oświadczenia składa każdy z nich. W takim przypadku
warunki udziału w postępowaniu wykonawcy ubiegający się wspólnie
o udzielenie zamówienia spełniają łącznie.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu oraz
zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
7. Pełnomocnictwo musi być przedłożone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii.
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
9. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu

zamówienia

zgodnie

z

wymaganiami

określonymi

przez

Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do udzielenia wyjaśnień,
a także złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na
wysokość

ceny,

we

wskazanym

przez

siebie

terminie.

Niezłożenie

przedmiotowych wyjaśnień lub też złożenie wyjaśnień, w których Wykonawca
wykaże, że oferowana przez niego cena nie jest rażąco niska, skutkować będą
odrzuceniem oferty.
10. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
IX.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY ORAZ TERMIN ICH SKŁADANIA
1. Wykaz dokumentów, które musza być dołączone do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) aktualne

zaświadczenie

właściwego

Naczelnika

Urzędu

Skarbowego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
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zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
c) aktualne

zaświadczenie

Społecznych

lub

właściwego

Kasy

oddziału

Rolniczego

Zakładu

Ubezpieczenia

Ubezpieczeń
Społecznego

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę dokument
składa każdy Wykonawca),
d) kopia Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji,
e) wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (wzór – załącznik nr 3 do
ogłoszenia),
f) wykaz osób które będą wykonywały zamówienie (wzór – załącznik nr 4 do
ogłoszenia),
g) kopia polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i kontraktowej (dalej: polisa OC) z tytułu prowadzonej działalności
z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem niniejszej umowy, z sumą
gwarancyjną co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) na
jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z rozszerzeniem
w
zakresie
odpowiedzialności
podwykonawców
(tzw.
klauzula
podwykonawców) jeżeli przewidziano podwykonawców.
X.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu
składania ofert.
XI.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca sporządza pisemną ofertę w języku polskim w sposób czytelny
i trwały.
3. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem oferty stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
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4. Formularz oraz dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami
zawartymi w dokumentach rejestrowych Wykonawcy lub przez osobę/y
posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności
prawnej,

udzielone

przez

osobę/y

upoważnioną/e

do

reprezentacji

Wykonawcy. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację
podpisującego.
5. Wymaga się, aby wszelkie ewentualne poprawki w składanej ofercie były
dokonane w sposób czytelny, dodatkowo opatrzone podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.
6. Część oferty, co do której Wykonawca zastrzega poufność, należy umieścić
w odrębnej kopercie z opisem „Zastrzeżona część oferty”, jednocześnie
wykazując przy tym, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.

W

przypadku

braku

wykazania

(złożenia

właściwego

uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona
przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności
i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert. Zamawiający nie
odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego
podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji tj. nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
7. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości
publicznej

informacje

techniczne,

technologiczne,

organizacyjne

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do
których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich
poufności, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (t. jedn.: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503
z późn. zm.). Zamawiający zwraca uwagę Wykonawców, że postępowanie jest
jawne i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach
o dostępie do informacji publicznej.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
9. Zaleca się, aby dokumenty tworzące ofertę były zszyte (spięte, oprawione,
zbindowane itp.) w sposób uniemożliwiający ich wypięcie (zdekompletowanie).
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10. Zaleca się, aby Wykonawca ponumerował każdą zapisaną stronę oferty oraz
wpisał liczbę stron w Formularzu oferty.
11. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, opatrzoną na opakowaniu
informacjami:
Oferta na
„Świadczenie usługi ochrony osób, mienia i obiektów znajdujących się w
użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na terenie nieruchomości
położonych na os. 2 Pułku Lotniczego 26a oraz al. Pokoju 68 wraz z interwencją
zmotoryzowanej grupy interwencyjnej”
Znak sprawy DR.26.9.2018
Nie otwierać przed 17.12.2018r. godz. 11.30.
Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające
z nieprawidłowego oznakowania, opakowania lub braku którejkolwiek informacji
podanych w niniejszym punkcie.
XII.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. św. Wawrzyńca 15, 31060 Kraków, sekretariat w terminie do 17.12.2018r. do godz. 11.00.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data
i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a dokładnie do Sekretariatu.
3. Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. ul. św. Wawrzyńca
15, 31-060 Kraków, pok. nr 009 (sala konferencyjna) w dniu 17.12.2018r.
o godz. 11.30.

XIII.

KRYTERIUM OCENY OFERT

Cena -100%
XIV.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca podaje cenę za jeden miesiąc realizacji zamówienia brutto,
następnie cenę za jeden miesiąc realizacji zamówienia brutto mnoży przez ilość
miesięcy, co daje całkowitą cenę ryczałtową brutto za realizację zamówienia.
2. Cenę należy obliczyć z uwzględnieniem wszystkich wymagań Zamawiającego
określonych w ogłoszeniu i wzorze umowy, z uwzględnieniem wszelkich
kosztów, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
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3. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług według stawki
obowiązującej w dniu składania ofert.
4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
stosownie do zasady opisanej w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.,poz. 2174).
5. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą
w polskich złotych (PLN).
6. Podana

w

ofercie

cena

musi

uwzględniać

wszystkie

wymagania

Zamawiającego określone w niniejszym ogłoszeniu oraz obejmować wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową
i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
XV.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI
1. Oświadczenia, wnioski, zaświadczenia oraz informacje mogą być składane
pisemnie lub drogą elektroniczną (na adres osób wyznaczonych do kontaktu).
2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Adres e-mail Zamawiającego: muzeum@mim.krakow.pl.
4. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata
Kania, tel. 12 428 66 00 wew. 661, e-mail: malgorzata.kania@mim.krakow.pl.

XVI.

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Ogłoszeniu i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie określonym przez
Zamawiającego.

O

miejscu

i

dokładnym

terminie

zawarcia

umowy

Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą.
3. Jeżeli za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających

o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy przedłożą

oni na żądanie Zamawiającego umowę regulującą współpracę tych
Wykonawców.
4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na swojej
stronie internetowej informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo
imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia
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publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia Zamawiający niezwłocznie
zamieści na w/w stronie informację o nieudzieleniu zamówienia.
5. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

zamknięcia

postępowania

bez

dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, w przypadku wystąpienia
okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
6. W niniejszym postępowaniu nie przysługują środki ochrony prawnej tj.
odwołanie przewidziane w dziale VI ustawy pzp.
7. Zamawiający

zastrzega

sobie

prawo

zamknięcia

postępowania

bez

dokonywania wyboru którejkolwiek z ofert, w przypadku wystąpienia
okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie Muzeum.
8. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają postanowienia niniejszego
ogłoszenia oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
XVII.

POUCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Muzeum Inżynierii Miejskiej z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15,
działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: Rozporządzenie)
informuje, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Inżynierii Miejskiej
z siedzibą w Krakowie, ul. św. Wawrzyńca 15.
2) Przetwarzanie danych wynikających z postępowania przetargowego jest
zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia,
3) W Muzeum został powołany Inspektor Ochrony Danych zgodnie
z postanowieniami RODO, kontakt e-mail: iod@mimk.com.pl, z którym można
się kontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych przez Administratora.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego
zamówienia publicznego.
5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty którym zostanie
udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy pzp.
6) Dane osobowe będą przetwarzanie przez okres przedawnienia roszczeń
przysługujących Zamawiającemu i w stosunku do niego tj. okres 10 lat.
Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów
podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat od końca roku
kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy.
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7) Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy pzp, konsekwencje niepodania danych
wynikają z ustawy pzp.
8) Wykonawcy mają prawo do żądania od Zamawiającego dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
9) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10)
Nie przysługuje Pani/Panu:
 w zw. z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych,
 prawo do przenoszenia danych osobowych o którym mowa w art. 20
RODO,
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
XVIII.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wykaz usług
Załącznik nr 4 – Wykaz osób
Dyrektor
(-)
Piotr Gój
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