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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118125-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2018/S 053-118125
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Warszawa
00-390
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kania
Tel.: +48 225964110
E-mail: przetargi@kopernik.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kopernik.org.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.kopernik.org.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Centrum Nauki Kopernik
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20
Warszawa
00-390
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mikołajczyk; Marek Siołkowski
E-mail: przetargi@kopernik.org.pl
Faks: +46 225964113
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kopernik.org.pl

I.4)

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

I.5)
Główny przedmiot działalności
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Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik przez koncesjonowanego
Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.2017.2213)
Numer referencyjny: PZP/ZP/4/2018/CNK/AMI

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia Centrum Nauki Kopernik
przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób
i mienia (tj.: Dz.U.2017.2213). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja udostępniona
na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kopernik.org.pl; http://bip.kopernik.org.pl w zakładce
zamówienia publiczne.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 8 227 650.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Centrum Nauki Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20;00-390 Warszawa, Polska.

II.2.4)

Opis zamówienia:
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 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2017.2213), realizowane
zgodnie z opracowanym przez Zamawiającego „Planem ochrony Centrum Nauki Kopernik” zgodnym
ze szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
dokumentacja udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kopernik.org.pl; http://
bip.kopernik.org.pl w zakładce zamówienia publiczne.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 100 000,00 PLN (słownie:sto
tysięcy złotych, 00/100) przed terminem składania ofert.Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed zawarciem Umowy wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania Umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu
okoliczności, określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, oraz spełniają.
Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
(1) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
(2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej;
(3) znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający dokona oceny
zdolności udziału Wykonawców w postępowaniu w oparciu o metodę spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonych przez Wykonawców wraz z Ofertą informacji, tj. wymaganych oświadczeń i dokumentów.
Dalsze, szczegółowe informacje w zakresie odnoszącym się do obiektywnych zasad i kryteriów
udziału w postępowaniu, w tym w zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów ujęte zostały w
dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kopernik.org.pl oraz
bip.kopernik.org.pl.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy ujęte zostały we wzorze umowy stanowiącej dokumentację udostępnioną na stronie
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.kopernik.org.pl; http://bip.kopernik.org.pl.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz.1579 z późn. zm.), dalej jako „ustawa Pzp”, regulujących udzielanie zamówień
na usługi społeczne, tj. art. 138g–n oraz art. 138 p-s ustawy Pzp. Szczegółowe informacje niezbędne do wzięcia
udziału w postępowaniu zostały określone w dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej.
Zamawiającego pod adresem: www.kopernik.org.pl;http://bip.kopernik.org.pl.
IV.2)

Informacje administracyjne
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IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 06/04/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

4/5

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień,o których mowa w art 67 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.1.2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zmianami) do wysokości 50% zamówienia
podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych usług co zamówienie podstawowe.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/03/2018
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