Kraków: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia dla Muzeum
Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji)
Numer ogłoszenia: 403494 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji) , ul. Rzeźnicza
2a, 31-540 Kraków, woj. małopolskie, tel. 12 350 12 75, faks 12 350 12 78.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Muzeum.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony osób i
mienia dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia obiektu Muzeum Sztuki
Współczesnej w Krakowie (w organizacji) ul. Lipowa 4. Obiekt obejmuje 2 budynki. Usługa
obejmuje: a) stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu,
wykonywaną w systemie 12h, b) stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i
przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, c) ochronę doraźną w
postaci grupy interwencyjnej. Wielkość zamówienia: ok. 210 000,00 zł.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek udziału w postępowaniu o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 1 ustawy
zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się: 1) posiadaniem koncesji w
zakresie usług ochrony osób i mienia wykonywanych w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 z późniejszymi zmianami), 2) posiadaniem
pozwolenia na broń na okaziciela, 3) posiadaniem pozwolenia radiowego Prezesa
Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczoodbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu
dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Kraków, 4) posiadaniem
pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie
radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie
systemów alarmowych, obejmującej swym zasięgiem miasto Kraków



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 2 ustawy
zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem w
wykonaniu (lub w wykonywaniu - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług, odpowiadających swoim
rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim
rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się usługi ochrony osób i
mienia wykonywanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej przez okres minimum
jednego roku (pełne 12 miesięcy) na rzecz podmiotów posiadających obiekty wpisane do
wykazu obiektów podlegających obowiązkowej ochronie, gdzie na obiekcie na dobę
pracowało min. 4 licencjonowanych pracowników ochrony



III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy
zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum: 1.
Zewnętrzną stacją monitorowania alarmów zgodnie z Metodyką uzgadniania planów
ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. 2.
Magazynem broni na terenie miasta Krakowa, zabezpieczonym zgodnie z wymogami
Rozporządzenia MSWiA z 6.08.1998 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania
broni i amunicji (stosowne zaświadczenie oraz protokół odbioru magazynu przez
Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie stanowić będzie załącznik do umowy). 3.
Parkiem samochodowym do konwojowania dzieł sztuki transportowanych kolumną
samochodów składającym się co najmniej z 2 samochodów konwojujących
(ubezpieczających) dzieła sztuki przez koncesjonowanych pracowników ochrony
konwojentów (6 konwojentów i 2 kierowców); transport dzieł sztuki 2 samochodami



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust 1 pkt 3 ustawy
zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się dysponowaniem minimum: 1.
Dwoma grupami interwencyjnymi na terenie miasta Krakowa mogącymi interweniować w
ciągu max. 10 min. od chwili wezwania. 2. 10 pracownikami (wykonującymi bezpośrednią
ochronę fizyczną) posiadającymi co najmniej licencję II stopnia pracownika ochrony,
legitymującymi się dopuszczeniem do posiadania broni, w tym co najmniej 1
pracownikiem posiadającym licencję pracownika zabezpieczenia technicznego. 3. 25
pracownikami (realizującymi bezpośrednią ochronę fizyczną) posiadającymi co najmniej
licencję I stopnia pracownika ochrony, legitymującymi się dopuszczeniem do posiadania
broni

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:


koncesję, zezwolenie lub licencję



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia 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 odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie



wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami



wykaz

osób,

które

będą

uczestniczyć

w

wykonywaniu

zamówienia,

w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych,

doświadczenia

i

wykształcenia

niezbędnych

dla

wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy



III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:



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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wraz z ofertą wykonawca winien złożyć również oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi
wymagań określonych przez zamawiającego - zał. nr 4 do siwz
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:


1 - Cena - 70



2 - Posiadanie przez Wykonawcę zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się
poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi - 10



3 - Ilość należycie wykonanych zamówień - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://mocak.com.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Sztuki
Współczesnej w organizacji w Krakowie ul Rzeźnicza 2A, 31-540 Kraków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2010 godzina 14:00, miejsce: Muzeum Sztuki Współczesnej w organizacji w Krakowie ul
Rzeźnicza 2A, 31-540 Kraków.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

