
Oznaczenie sprawy: 7/2016

Muzeum
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Ochrona osób i mienia Muzeum w Gliwicach w roku 2016/2017

Nazwa i adres zamawiającego: Muzeum, ul.Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ w wersji papierowej można uzyskać pod adresem:
Muzeum w G l iw icach  u l .  Do lnych  Wa łów 8a ,  44 -100  G l iw ice  l ub  na  s t ron ie  i n te rne towe j
www.muzeum.gliwice.pl.
Koszt specyfikacji: 20,00
Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, obowiązkowa ochrona fizyczna osób i mienia przez
koncesjonowanego wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób
i mienia (Dz. U. z 2014r poz. 1099 z późniejszymi zmianami.), zgodnie z planem ochrony.
W ramach całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia 24
godziny na dobę w dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy usługi polegającej
na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem, lub innymi zagrożeniami obiektów Muzeum w Gliwicach,
tj:
a) obiektu Willa Caro zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a
b) obiektu „Zamek Piastowski” zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Pod Murami 2
c) obiektu magazynowego zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 34
oraz mienia w nich się znajdującego jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą
życia lub zdrowia osób w nich przebywających, a w szczególności wykonawca zobowiązany będzie
do całodobowego dozorowania ochranianych obiektów i utrzymania posterunków stałych oraz wykonywania
okresowych patroli (obchodów) poszczególnych obiektów

Nazwy i kody według słownika CPV:
główny przedmiot:
kod CPV: 79.71.00.00-4 - nazwa: Usługi ochroniarskie.
Oferty częściowe: zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Oferty wariantowe: zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
Zamówienia uzupełniające: zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających,
Termin wykonania zamówienia: od 1.09.2016 do 31.08.2017
Zaliczki: zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję wydaną przez
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób
i mienia ( Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
Warunek posiadania uprawnień musi spełniać co najmniej jeden z podmiotów występujących wspólnie.
2. Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, to znaczy Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał prawidłowo w minimum 3 (trzech) obiektach muzealnych, w których były
przechowywane lub eksponowane zabytki, usługi polegające na ochronie osób i mienia (wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są
wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie).
Każdy z podmiotów występujących wspólnie.
3. Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie
zamówienia, to znaczy W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych



(wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszej SIWZ) oraz wykażą, iż posiadają:
w zakresie potencjału technicznego-
a) stację monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu,
b) system kontroli i rejestracji obchodów
c) grupę interwencyjną na terenie miasta Gliwice w składzie co najmniej 2- osobowym. W przypadku alarmu
czas dojazdu grupy interwencyjnej do ochranianych obiektów nie może być dłuższy niż 7 minut.

W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał techniczny podlega sumowaniu.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, to znaczy W  celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawcy złożą oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do niniejszej SIWZ) oraz wykażą, iż posiadają:
w zakresie potencjału osobowego -
a) osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. 18 pracowników kwalifikowanych, zgodnie
z ustawą o ochronie osób i mienia,
b) średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
działalności jest krótszy- w tym okresie w liczbie co najmniej 25 pracowników,
c) średnią liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy-
w tym okresie w liczbie co najmniej 2 osób
Warunek udziału niepełnosprawnych w ogólnym zatrudnieniu
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że ponad 50 % zatrudnionych przez
niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia podlegają
sumowaniu.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których
sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy o zamówienie
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w kwocie
nie mniejszej niż 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, oraz polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia za szkody wyrządzone
na osobie i mieniu na kwotę minimum 1.000 000,00 (jeden milion) złotych na jedno i wszystkie zdarzenia.
.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega sumowaniu,

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w niżej
wymienionych dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3
do SIWZ,

•   

Koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz.
1221 ze zm.).

•   

oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz 
liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,

•   

opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez
wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo - badawczego posiadanego
przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy o treści ZAŁĄCZNIKA NR

•   

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami
potwierdzającymi spełnienie warunku udziału w postępowaniu, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5

•   



do SIWZ,
oświadczenie zawarte w ZAŁĄCZNIKU NR 5, potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia,

•   

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,
określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia
poświadczeń, w tym informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
głównych 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SIWZ oraz załączenie dowodów, czy zostały
wykonane lub są wykonywane należycie,,

•   

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów,
przedkłada powyższy dokument dotyczący tego podmiotu,

•   

opłacona polisa, 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 wykazaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową lub ekonomiczną innych podmiotów, przedkłada powyższy
dokument dotyczący tego podmiotu

•   

wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie lub inne
dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy pzp:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SIWZ,

•   

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, wystawionego nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

•   

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 ustawy pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu
sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie

•   



wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób,
aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

•   

aktualne zaświadczenia 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 ubezpieczenie 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,

•   

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty określone
powyżej dotyczące tego podmiotu.

Dokumenty składane przez wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że:

a. 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,

•   

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego 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 wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo składania ofert,

•   

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

b. 

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
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ.

•   

Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia,  zgodnie z którym o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,
u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
Wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 słownie dziesięć tysięcy złotych zero
groszy.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena - waga - 60,00%
doświadczenie - waga - 40,00%
Termin składania ofert: 24-06-2016 r. do godz. 10:00.



Miejsce składania ofert: Muzeum w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 8a, 44-100 Gliwice, pok. nr 3 lub listownie
na adres zamawiającego.
Termin związania ofertą: 30 dni.
Umowy ramowe: postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
Dynamiczny system zakupów: postępowanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów.
Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej: zamawiający nie zamierza
dokonywać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zmiany umowy: zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami:
na warunkach określonych ustawą PzP oraz określonych we wzorze umowy zał. nr 2 do SIWZ
Data zamieszczenia ogłoszenia w BZP: 17-06-2016 r.

specjalista ds. administracyjnych

17-06-2016 r.  Ewa Kowalska
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Z-ca Dyrektora

17-06-2016 r.  Beata Badura-Wituła
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń od dnia ............................ do dnia ...............................   

__________________________________
podpis osoby odpowiedzialnej za zamieszczenie ogłoszenia
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