Dz.U./S S34
17/02/2017
61954-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:61954-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
2017/S 034-061954
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
Muzeum Śląskie w Katowicach
ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
Katowice
40-205
Polska
Osoba do kontaktów: Wojciech Walczak
Tel.: +48 322130866
E-mail: zamowienia.publiczne@muzeumslaskie.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.muzeumslaskie.pl/
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.muzeumslaskie.pl/kategoria_22.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Kwalifikowana ochrona fizyczna osób i mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach i konwojowanie.
Numer referencyjny: MŚ-ZP-WW-333-3/17

II.1.2)

Główny kod CPV
79700000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących kwalifikowaną ochronę fizyczną osób i mienia
Muzeum Śląskiego w Katowicach i konwojowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej
„OPZ”) zawiera Załącznik nr 2 SIWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 SIWZ (zwany dalej „Wzór Umowy”).
Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługę w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22.8.1997 „o ochronie
osób i mienia” (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 ze zmianami) oraz w oparciu o przepisy rozporządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2.9.2014 „w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed
pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą” (Dz.U. z 2014 r., poz.
1240).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 476 407.82 EUR

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
79700000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty przy ulicy T. Dobrowolskiego 1 oraz al. W. Korfantego 3, w Katowicach, więcej szczegółów Zał. nr 2
SIWZ – OPZ.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług obejmujących kwalifikowaną ochronę fizyczną osób i mienia
Muzeum Śląskiego w Katowicach i konwojowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej
„OPZ”) zawiera Załącznik nr 2 SIWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 SIWZ (zwany dalej „Wzór Umowy”).
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (KPOF) oraz
pracowników grupy interwencyjnej (GI) (zwanej dalej „personel”), którzy będą wykonywać czynności objęte
przedmiotem zamówienia, więcej szczegółów w rozdziale IV ust. 4 SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 476 407.82 EUR

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 29/05/2017
Koniec: 06/01/2020

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość:
— udzielenia zamówień uzupełniających (rozdział III ust. 7 SIWZ);
— zastosowania prawa opcji (Załącznik nr 2 SIWZ – OPZ, część IV).
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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:
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w rozdziale V SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania (rozdział VI
SIWZ). Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia – rozdział VII SIWZ. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert – wnieść wadium w
wysokości 65 000,00 PLN (rozdział IX SIWZ).

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 zostały określone przez Zamawiającego we wzorze umowy (Załącznik nr 3 SIWZ)
oraz w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2 SIWZ).

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 zgodnie z przepisami określonymi w Dziale III „Przepisy szczególne”
Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” ustawy z dnia 29.1.2004 – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w
oparciu o zapisy SIWZ, więcej informacji w rozdziale II i III SIWZ.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2015/S 216-394586

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 14/03/2017
Czas lokalny: 13:00

IV.2.4)

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

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

Informacje dodatkowe:
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Ofertę stanowi – rozdział XI ust. 1 SIWZ. Wraz z ofertą Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia określone
w rozdziale VII i XI SIWZ. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty –
rozdział XIV.
Zamawiający prowadząc postępowanie odwoła się do następujących przepisów ustawy Pzp w zakresie:
a. rażąco niskiej ceny – art. 90 ustawy Pzp,
b. badania i oceny ofert – art. 87 ustawy Pzp,
c. informacji o wyniku postępowania – art. 92 ustawy Pzp,
d. zawarcia umowy – art. 94 ustawy Pzp.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 23.4.1964 – Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu. Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności – wyłącznie w formie
pisemnej.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań
powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza, odwołanie wnosi się do Prezesa Izby
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-674
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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