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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Centrum Nauki Kopernik

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 00-390

Punkt kontaktowy: Dział Prawny i Zamówień
Publicznych

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 225527849

Osoba do kontaktów: Agnieszka Sawicka
E-mail: przetargi@kopernik.org.pl

Faks: +48 225964113

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.kopernik.org.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego
Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj.:
Dz.U.2014.1099.)
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
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 dnia 22.08.1997r. 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.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
79710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
PZP/ZP/2/2016/CNK/MK
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_Kopernik
Dane referencyjne ogłoszenia: 2016-018442 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 032-051858 z dnia: 16/02/2016 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
11/02/2016 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Kwalifikacje techniczne
Kwalifikacje techniczne
III.2.3) 1)
Informacje i formalności konieczne Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
wymogów:
W Postępowaniu mogą wziąć
W Postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy, którzy spełniają udział Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w Postępowaniu, o warunki udziału w Postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy
dotyczące:
dotyczące:
1) posiadania wiedzy i
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia:
doświadczenia:
Zamawiający uzna spełnienie
Zamawiający uzna spełnienie
przedmiotowego warunku, jeżeli
przedmiotowego warunku, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał, a Wykonawca wykaże, że wykonał, a
w przypadku świadczeń okresowych w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonuje, w
lub ciągłych również wykonuje, w
okresie ostatnich trzech lat przed
okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania Ofert, a upływem terminu składania Ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 3 usługi polegające na
najmniej 3 usługi polegające na
całodobowej ochronie osób i mienia całodobowej ochronie osób i mienia
– świadczenie każdej z usług
– świadczenie każdej z usług
przez 24 godziny na dobę 7dni
przez 24 godziny na dobę 7dni
w tygodniu, w sposób ciągły – w
w tygodniu, w sposób ciągły – w
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budynkach użyteczności publicznej budynkach użyteczności publicznej
(w szczególności w obiektach
(w szczególności w obiektach
takich jak: urzędy, budynki biurowe takich jak: urzędy, budynki biurowe
i socjalne, szkoły, szpitale, urzędy, i socjalne, szkoły, szpitale, urzędy,
urzędy skarbowe, muzea, banki,
urzędy skarbowe, muzea, banki,
obiekty handlowe z wyłączeniem
obiekty handlowe z wyłączeniem
magazynów, hal, wiat, parkingów
magazynów, hal, wiat, parkingów
itp.)
itp.)
— o powierzchni co najmniej 15 000 — o powierzchni co najmniej 15 000
metrów kwadratowych;
metrów kwadratowych;
— wartość każdej z usług była równa — wartość każdej z usług była równa
lub większa od wartości stanowiącej lub większa od wartości stanowiącej
równowartość 1 500 000 PLN netto*; równowartość 1 500 000 PLN netto*;
Usługi zrealizowane w ramach
Usługi zrealizowane w ramach
świadczenia ciągłego, powinny
świadczenia ciągłego, powinny
spełniać opisany przez
spełniać opisany przez
Zamawiającego warunek i wynosić Zamawiającego warunek i wynosić
minimum 1 500 000 PLN netto
minimum 1 500 000 PLN netto
każda.
każda.
W przypadku usług ciągłych, ich
W przypadku usług ciągłych, ich
należyte wykonanie oceniane
należyte wykonanie oceniane
będzie pod względem wyłącznie
będzie pod względem wyłącznie
zrealizowanej części umowy i w
zrealizowanej części umowy i w
odniesieniu do zakresu faktycznie
odniesieniu do zakresu faktycznie
zrealizowanej części, porównując jej zrealizowanej części, porównując jej
wartość i zakres do ustanowionego wartość i zakres do ustanowionego
w SIWZ warunku.
w SIWZ warunku.
Zgodnie z wyrokiem Głównej Komisji Zgodnie z wyrokiem Głównej Komisji
Orzekającej, z 28.11.2011, sygn. nr Orzekającej, z 28.11.2011, sygn. nr
BDF1/4900/98/104/RN-29/11/3056: BDF1/4900/98/104/RN-29/11/3056:
„W przypadku usług ciągłych lub
„W przypadku usług ciągłych lub
okresowych ich należyte wykonanie okresowych ich należyte wykonanie
oceniane będzie pod względem
oceniane będzie pod względem
wyłącznie zrealizowanej części
wyłącznie zrealizowanej części
umowy i w odniesieniu do zakresu umowy i w odniesieniu do zakresu
faktycznie zrealizowanej części,
faktycznie zrealizowanej części,
porównując jej wartość i zakres do porównując jej wartość i zakres do
ustanowionego w SIWZ warunku.
ustanowionego w SIWZ warunku.
Oznacza to, że nie wystarczy
Oznacza to, że nie wystarczy
powołać się nad oświadczenie
powołać się nad oświadczenie
nabyte w wyniku realizacji, której
nabyte w wyniku realizacji, której
łączna wartość opiewa na kwotę
łączna wartość opiewa na kwotę
wskazaną w SIWZ, jeżeli została
wskazaną w SIWZ, jeżeli została
ona zrealizowana w niewielkim
ona zrealizowana w niewielkim
stopniu. Konieczne jest wykazanie, stopniu. Konieczne jest wykazanie,
że jej realizacja nastąpiła w zakresie że jej realizacja nastąpiła w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego”. wymaganym przez Zamawiającego”.
*W przypadku gdy rozliczenie
*W przypadku gdy rozliczenie
pomiędzy Wykonawcą/podmiotem pomiędzy Wykonawcą/podmiotem
a Zamawiającym/odbiorcą za
a Zamawiającym/odbiorcą za
wykonane zamówienie zostało
wykonane zamówienie zostało
dokonane w innej walucie niż w
dokonane w innej walucie niż w
złotych polskich, Zamawiający
złotych polskich, Zamawiający
dokona przeliczenia wartości
dokona przeliczenia wartości
wykonanych zamówień w innej
wykonanych zamówień w innej
walucie na złote polskie – na
walucie na złote polskie – na
podstawie średniego kursu złotego podstawie średniego kursu złotego
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w stosunku do walut obcych
w stosunku do walut obcych
określonego w Tabeli Kursów
określonego w Tabeli Kursów
Narodowego Banku Polskiego
Narodowego Banku Polskiego
na dzień publikacji Ogłoszenia o
na dzień publikacji Ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym
UE.
UE.
Uwaga.
Uwaga.
— W przypadku składania
— W przypadku składania
Oferty przez Wykonawców
Oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o
ubiegających się wspólnie o
udzielenie Zamówienia(konsorcjum), udzielenie Zamówienia(konsorcjum),
powyższy warunek powinien
powyższy warunek powinien
spełniać co najmniej jeden
spełniać co najmniej jeden
Wykonawca samodzielnie.
Wykonawca samodzielnie.
— W przypadku gdy Wykonawca
— W przypadku gdy Wykonawca
będzie polegać na wiedzy i
będzie polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów
doświadczeniu innych podmiotów
– Wykonawca ma złożyć pisemne
– Wykonawca ma złożyć pisemne
zobowiązanie tych podmiotów
zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów(Załącznik
niezbędnych zasobów(Załącznik
nr 10 do SIWZ) w zakresie wiedzy nr 10 do SIWZ) w zakresie wiedzy
i doświadczenia na potrzeby
i doświadczenia na potrzeby
wykonania Zamówienia.
wykonania Zamówienia.
— W sytuacji, gdy Wykonawca
— W sytuacji, gdy Wykonawca
powołuje się na wiedzę i
powołuje się na wiedzę i
doświadczenie innego podmiotu,
doświadczenie innego podmiotu,
zobowiązany jest wskazać
zobowiązany jest wskazać
uczestnictwo tego podmiotu w
uczestnictwo tego podmiotu w
wykonywaniu Zamówienia.
wykonywaniu Zamówienia.
— W przypadku gdy Wykonawca
— W przypadku gdy Wykonawca
wykaże, na potwierdzenie spełnienia wykaże, na potwierdzenie spełnienia
powyższego warunku udziału
powyższego warunku udziału
w Postępowaniu, usługę, przy
w Postępowaniu, usługę, przy
realizacji której brał udział jako
realizacji której brał udział jako
członek konsorcjum, z dowodów czy członek konsorcjum, z dowodów czy
usługi zostały wykonane należycie, usługi zostały wykonane należycie,
powinien wynikać zakres prac
powinien wynikać zakres prac
wykonanych przez Wykonawcę jako wykonanych przez Wykonawcę jako
członka konsorcjum.
członka konsorcjum.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum) mogą wykazać się
doświadczeniem wykonywania usług
opisanym w pkt 11.1. 2) SIWZ, w
których brali udział jako konsorcjum.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) 2) 1.

Zamiast:

Powinno być:

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

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
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— 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!

— 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
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
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łącznie Wykonawcy występujący
— W przypadku składania
Oferty przez Wykonawców
wspólnie.
ubiegających się wspólnie o
— W przypadku gdy Wykonawca
udzielenie Zamówienia(konsorcjum), będzie polegać na osobach zdolnych
dysponowaniem odpowiednim
do wykonania zamówienia innych
potencjałem muszą wykazać się
podmiotów – Wykonawca ma
łącznie Wykonawcy występujący
złożyć pisemne zobowiązanie
wspólnie.
tych podmiotów do oddania
— W przypadku gdy Wykonawca
mu do dyspozycji niezbędnych
będzie polegać na osobach zdolnych zasobów (Załącznik nr 10 do SIWZ)
do wykonania zamówienia innych
w zakresie osób zdolnych do
podmiotów – Wykonawca ma
wykonania Zamówienia na potrzeby
złożyć pisemne zobowiązanie
wykonania Zamówienia.
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.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) 2) 2. (minimalny poziom
ewentualnie wymaganych
standardów) pkt 3):

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.2.1)

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) pkt 6

Zamiast:
Powinno być:
Wykaz osób, które będą
Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
uczestniczyć w wykonywaniu
Zamówienia, w zakresie niezbędnym Zamówienia, w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
do wykazania spełniania warunku
opisanego w pkt III.2.3) 2) 1. lit. a) – opisanego w pkt III.2.3) 2) 1. lit. a) –
d) – zgodny z Załącznikiem Nr 5 do c) – zgodny z Załącznikiem Nr 5 do
SIWZ
SIWZ
Zamiast:
Powinno być:
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza
Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena (z podatkiem VAT). Waga 80 1. Cena (z podatkiem VAT). Waga 90
2. Liczba należycie wykonanych
2. Liczba należycie wykonanych
usług. Waga 20
usług. Waga 10

Zamiast:
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).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
29/02/2016 Godzina: 12:00
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
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 3
000 000 PLN (słownie złotych: trzy
miliony).

Powinno być:
04/03/2016 Godzina: 13:00
(dd/mm/rrrr)
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
29/02/2016 Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
04/03/2016 Godzina: 13:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/02/2016 (dd/mm/rrrr) - ID:2016-025768
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