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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51858-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2016/S 032-051858
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Punkt kontaktowy: Dział Prawny i Zamówień Publicznych
Osoba do kontaktów: Agnieszka Sawicka
00-390 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225527849
E-mail: przetargi@kopernik.org.pl
Faks: +48 225964113
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.kopernik.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: instytucja kultury wpisana do RIK, prowadzonego przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 02/06

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego
Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2014.1099.).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
CentrumNauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
00-390 Warszawa.
Kod NUTS PL127
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem Zamówienia jest całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia, przeciwdziałanie zagrożeniom,
a także obsługa elektronicznych systemów zabezpieczeń Budynku przez koncesjonowanego Wykonawcę
w oparciu o postanowienia ustawy z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2014.1099), realizowane
zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego „Planem ochrony Centrum Nauki Kopernik” zgodnym ze
szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Ze względu na specyfikę przedmiotu Zamówienia Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców do
realizacji całego przedmiotu Zamówienia.
3. Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień.
4. Uwaga. Ze względu na charakter instytucji, jaką jest Centrum Nauki Kopernik, Zamawiający podkreśla, że
pracownicy Wykonawcy, oprócz funkcji czysto ochronnej będą pełnili funkcję informacyjną, będą mieli przez
kilka godzin dziennie kontakt z dziećmi i muszą mieć przyjazne nastawienie do zwiedzających. Wykonawca
zobowiązuje się do skierowania do pracy osób, które są przyjaźnie nastawione i chętne do pełnienia takiego
zadania.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
16/02/2016
S32
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 12

Dz.U./S S32
16/02/2016
51858-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3 / 12

III.1)

Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako zabezpieczenia złożonej
Oferty.Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium w kwocie odpowiadającej wartości 50 000 PLN (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
SWIFT: BPHKPLPK
IBAN: PL 31 1060 0076 0000 3310 0017 6119
4. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium i do dostarczenia Zamawiającemu dokumentu wadium
nie później niż w terminie składania ofert.
5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, bądź poręczenia z treści powyższych dokumentów
winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta (podmiotu, który wystawił gwarancję lub poręczenie) do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie
związania Ofertą po wystąpieniu dowolnej okoliczności wskazanej w art. 46 ust 4a lub 5 Ustawy.
6. Jeśli wadium wnoszone jest w pieniądzu, za datę wniesienia wadium Zamawiający uzna datę uznania wpłaty
na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Wadium winno być wniesione na cały okres związania Ofertą.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zgodnie z SIWZ.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z SIWZ.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: I.
1. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
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a) posiada aktualną koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA)
zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustawy z
22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2014.1099);
b) posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej wraz z pozwoleniem na broń obiektową
wydanym przez właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego Policji zgodnie z rozporządzeniem
MSWiA w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.);
c) nie wszczęto wobec niego postępowania administracyjnego w kierunku cofnięcia koncesji ani w kierunku
cofnięcia pozwolenia na broń obiektową.
Uwaga.
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia
(konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie.
2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w Postępowaniu określonego w art. 22
ust. 1 Ustawy, do Oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w Postępowaniu (Załącznik numer 3 do
SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), ww. oświadczenie musza złożyć łącznie Wykonawcy występujący
wspólnie.
2) Aktualną koncesję, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej MSWiA) zgodnie z
ustawą z 22.8.1997 o ochronie osób i mienia (tj.: Dz.U.2014.1099) – o ochronie osób i mienia.
3) Dokument, z którego wynika, że Wykonawca posiada status specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej
wraz z pozwoleniem na broń obiektową wydany przez właściwego terytorialnie Komendanta wojewódzkiego
Policji zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U.2015.992 j.t.)
II.
1. W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w
Postępowaniu,dotyczący braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art. 24 ust. 1 Ustawy.
Uwaga.
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia
(konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania w okolicznościach, o których mowa w
art.24 ust. 1 Ustawy, do Oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (Załącznik Numer 8 do SIWZ);
2) 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;
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania Ofert;
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4) 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 na 3 (słownie: trzy) miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo składania Ofert;
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert;
7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania Ofert.
Uwaga.
1) W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców
oddzielnie.
2) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasobach
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części Zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt II.2. Wzór Zobowiązania
innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ.
III.
1.W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący
braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) Ustawy.
Uwaga!
W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia
(konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z Postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy, do Oferty należy dołączyć:
listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Ustawy albo
informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do
SIWZ.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na
podstawiezłożonych ww. dokumentów i oświadczeń.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W Postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy
dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą
gwarancyjną stanowiącą równowartość co najmniej 7 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
Uwaga.
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W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia
(konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie. W przypadku
gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 10 do
SIWZ) w zakresie zdolności ekonomicznych na potrzeby wykonania Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę
ww.warunku udziału w Postępowaniu określonego w art. 22 ust. 1 Ustawy, do Oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w Postępowaniu (Załącznik numer 3 do
SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący
wspólnie;
2) 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.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie
złożonych ww. dokumentów i oświadczeń.
III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W Postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust 1 Ustawy dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania Ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi
polegające na całodobowej ochronie osób i mienia – świadczenie każdej z usług przez 24 godziny na dobę 7
dni w tygodniu, w sposób ciągły – w budynkach użyteczności publicznej (w szczególności w obiektach takich
jak: urzędy, budynki biurowe i socjalne, szkoły, szpitale, urzędy, urzędy skarbowe, muzea, banki, obiekty
handlowe z wyłączeniem magazynów, hal, wiat, parkingów itp.)
— o powierzchni co najmniej 15 000 metrów kwadratowych;
— wartość każdej z usług była równa lub większa od wartości stanowiącej równowartość 1 500 000 PLN
netto*;
Usługi zrealizowane w ramach świadczenia ciągłego, powinny spełniać opisany przez Zamawiającego warunek
i wynosić minimum 1 500 000 PLN netto każda.
W przypadku usług ciągłych, ich należyte wykonanie oceniane będzie pod względem wyłącznie zrealizowanej
części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres do
ustanowionego w SIWZ warunku.
Zgodnie z wyrokiem Głównej Komisji Orzekającej, z 28.11.2011, sygn. nr BDF1/4900/98/104/RN-29/11/3056:
„W przypadku usług ciągłych lub okresowych ich należyte wykonanie oceniane będzie pod względem
wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując
jej wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku. Oznacza to, że nie wystarczy powołać się na
doświadczenie nabyte w wyniku realizacji, której łączna wartość opiewa na kwotę wskazaną w SIWZ, jeżeli
została ona zrealizowana w niewielkim stopniu. Konieczne jest wykazanie, że jej realizacja nastąpiła w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego”.
*W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane
zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia
wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w
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stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień publikacji
Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE.
Uwaga.
— W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia
(konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie.
— W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca
ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
(Załącznik nr 10 do SIWZ) w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia.
— W sytuacji, gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, zobowiązany jest
wskazać uczestnictwo tego podmiotu w wykonywaniu Zamówienia.
— W przypadku gdy Wykonawca wykaże, na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w
Postępowaniu, usługę, przy realizacji której brał udział jako członek konsorcjum, z dowodów czy usługi zostały
wykonane należycie, powinien wynikać zakres prac wykonanych przez Wykonawcę jako członka konsorcjum.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże się:
1.
a) dysponowaniem co najmniej 3 osobami:
— posiadającymi udokumentowane szkolenie Inspektorów pożarnictwa lub kurs na strażaka,
— posiadającymi co najmniej trzy lata doświadczenia w pracy w obiektach na stanowisku strażaka oraz
— wykazującymi się znajomością obsługi central p.poż.
w celu zapewnienia stałego, całodobowego dyżuru strażaka dyżurnego na terenie Nieruchomości;
b) dysponowaniem co najmniej 3 osobami:
— posiadającymi wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony,
— posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku operatora obsługującego system
CCTV, oraz
— wykazującymi się umiejętnością obsługi komputera, w tym poczty elektronicznej oraz aplikacji Widows (word,
excel)
w celu zapewnienia stałego, całodobowego monitoringu i obsługi urządzeń systemu CCTV;
c) dysponowaniem co najmniej 2 dwuosobowymi grupami interwencyjnymi, organizacyjnie mogącymi podjąć
interwencję w czasie nie dłuższym niż 10 minut od chwili otrzymania zgłoszenia;
d) dysponowaniem co najmniej 3 pracownikami do sprawowania funkcji pracowników zarządzających ochroną
Centrum Nauki Kopernik:
— posiadającymi wpis do ewidencji Kwalifikowanych Pracowników Ochrony;
— posiadającymi co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy jako pracownik zarządzający ochroną (dowódca
zmiany), posiadającymi doświadczenie w szkoleniu podległych pracowników w zakresie:
i. zapoznania z chronionym obiektem,
ii. zapoznania i przeszkolenia pracowników z procedur i instrukcji obowiązujących w chronionym obiekcie,
iii. zasad dokumentowania zdarzeń;
— wykazującymi się umiejętnością obsługi komputera, w tym poczty elektronicznej oraz aplikacji Windows
(word, excel).
Uwaga!
— W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia
(konsorcjum), dysponowaniem odpowiednim potencjałem muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący
wspólnie.
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— W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów (Załącznik nr 10 do SIWZ) w zakresie osób zdolnych do wykonania Zamówienia na
potrzeby wykonania Zamówienia.
2.
a) dysponowaniem Alarmowym Centrum Odbiorczym (ACO), do którego Zamawiający podłączy system
sygnalizacji napadu;
b) dysponowaniem Alarmowym Centrum Odbiorczym monitorującym systemy sygnalizacji pożaru.
Uwaga.
— W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia,
powyższe warunki powinien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
— W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na potencjale technicznym innych podmiotów – Wykonawca
ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
(Załącznik nr 10 do SIWZ) w zakresie potencjału technicznego na potrzeby wykonania Zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę ww. warunku udziału w Postępowaniu określonego w art. 22
ust. 1 Ustawy, do Oferty należy dołączyć:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki dotyczące udziału w Postępowaniu (Załącznik numer 3 do
SIWZ), z zastrzeżeniem, że w przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący
wspólnie;
2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, (dalej zwany „Wykazem Usług”), w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, opisanego w pkt III.2.3) 1), w okresie ostatnich
trzech 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, zgodny z Załącznikiem numer 4 do SIWZ. Do Wykazu Usług należy załączyć dowody
potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
— poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane
nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania Ofert;
— oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie
jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
Z uwagi na charakter Zamówienia, którego przedmiotem są świadczenia o charakterze ciągłym, w przypadku
wskazywania w ww. Wykazie Usług, zamówień nadal wykonywanych (niezakończonych, będących nadal w
trakcie realizacji), należy podać wartość usług faktycznie zrealizowanych już w ramach danego świadczenia.
Uwaga.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego zamówienia wskazane w Wykazie usług,
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania
tych zamówień.
3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku opisanego w pkt III.2.3) 2) 1. lit. a) – d) – zgodny z Załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku opisanego w pkt III.2.3) 2) 2. – zgodny z Załącznikiem Nr 6 do
SIWZ.
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5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 7 do SIWZ).
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie
złożonych ww. dokumentów i oświadczeń.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena (z podatkiem VAT). Waga 80
2. Liczba należycie wykonanych usług. Waga 20

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
PZP/ZP/2/2016/CNK/MK

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.2.2016 - 12:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 29.2.2016 - 12:15
Miejscowość:
Warszawa, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający na podst. art. 38 ust. 3 Ustawy przewiduje zebranie Wykonawców, w siedzibie
Zamawiającego :ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, połączone z dokonaniem wizji lokalnej, które rozpocznie
się 22.2.2016 o godz. 11:00. Zamawiający informuje, iż dokonanie wizji lokalnej nie będzie możliwe w innym niż
wymienionym powyżej terminie.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu,stosuje się przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19.2.2013 w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231).
3. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania Zamówienia lub zdolnościach ekonomicznych innych podmiotów, zobowiązany jest złożyć w
szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonaniu Zamówienia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do
SIWZ).
4. W celu potwierdzenia, iż oferowane usługi spełniają wymogi określone przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do przedłożenia:
zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy
zsystemem zapewnienia jakości opartym na normach ISO 9001:2001; 9001:2008, 9001:2009. Załączony do
Oferty dokument ( w szczególności certyfikat) musi być ważny (aktualny).
5. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie, przed podpisaniem Umowy, wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami pkt. 20 SIWZ;
6. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawienia aktualnej, opłaconej polisy
ubezpieczenia OC na kwotę co najmniej 7 000 000 PLN (słownie: siedem milionów złotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia oraz polisy ubezpieczenia kontraktowego, dedykowanego do zawieranej w wyniku niniejszego
Postępowania umowy, o wartości sumy gwarantowanej w wysokości 7 000 000 PLN (słownie złotych: siedem
milionów).
7. Wykonawca, którego Oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed
podpisaniem Umowy przedłożyć zaświadczenia o wpisie do rejestru ewidencji Kwalifikowanych Pracowników
Ochrony MSWiA dotyczące pracowników ochrony skierowanych do realizacji niniejszego Zamówienia,
od których wymagany jest ww. wpis, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 17 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia.
8. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu imienny wykaz wszystkich pracowników
Wykonawcy, dedykowanych do realizacji przedmiotu Umowy, którzy będą świadczyć usługę na posterunkach
wskazanych w tabeli w pkt 17 załącznika nr 1 do SIWZ.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, których Oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani są przed zawarciem Umowy do przedłożenia
Zamawiającemu Umowy regulującej ich współpracę.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180.
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza ni kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust.8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać dane oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu
5. Odwołujący przesyła kopi odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomoc jednego ze sposobów
określonych wart. 27 ust. 2.
Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie
na podstawie art. 180 ust. 2.
2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2
Art. 182.
1. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstaw jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
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2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli warto zamówienia jest równa lub przekracza
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych lub Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie
przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w
terminie:
1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w
trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu
zamówienia z uzasadnieniem;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie
zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej
ręki;
3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę.
5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbą orzeczenia.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11.2.2016
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