Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.muzeumslaskie.pl

Katowice: Usługa całodobowej ochrony fizycznej obiektów Muzeum Śląskiego
znajdujących się w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6
Numer ogłoszenia: 242112 - 2013; data zamieszczenia: 24.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Śląskie , Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj.
śląskie, tel. 032 2585661-3; 3503672, faks 032 2599804.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumslaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa całodobowej ochrony
fizycznej obiektów Muzeum Śląskiego znajdujących się w Katowicach przy ul. Kopalnianej
6.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie fizycznej obiektów nowej
siedziby Muzeum Śląskiego znajdujących się w Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 (część
południowa kwartału muzeów), na terenie zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego
Katowice w Katowicach. Obszar objęty ochroną znajduje się w granicach działki o wielkości
ok. 3 ha, na którą składają się: budynek główny nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z
holem centralnym, droga pożarowa oraz dawne obiekty pokopalniane zaadaptowane na
potrzeby Muzeum (Centrum Scenografii Polskiej, restauracja, wieża widokowa, stacja
transformatorowa). Chroniony teren pełni funkcję parkowo-publiczną i jest obszarem
otwartym bez ogrodzenia ciągłego. Główną część nowej siedziby Muzeum Śląskiego stanowił
będzie budynek posiadający 3 kondygnacje podziemne oraz 4 kondygnacje nadziemne. W
obrębie części podziemnej Muzeum zlokalizowane są zasadnicze przestrzenie ekspozycyjne,
część konferencyjna, pomieszczenia techniczne, magazynowe i pomocnicze oraz 3
kondygnacyjny garaż podziemny dla samochodów osobowych. Łączna powierzchnia
użytkowa w nowych i odrestaurowanych budynkach wynosi ok. 25 000 m2. UWAGA:
Inwestycja związana z budową nowej siedziby Muzeum Śląskiego znajduje się w końcowej

fazie realizacji, planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu to IV kwartał 2013
roku. Chronione obiekty, w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia nie będą w całości
udostępniane dla zwiedzających, będzie to okres przeznaczony na dokończenie prób i
odbiorów, urządzanie wewnętrznej przestrzeni muzeum, wyposażanie obiektu. Planowane jest
okazjonalne udostępnienie powierzchni muzealnej (w szczególności część konferencyjna). 2.
Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składają się: - załącznik nr 2 do siwz, będący
opisem funkcjonalno użytkowym obiektów nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z
załącznikami graficznymi; - załącznik nr 8 zawierający wzór umowy, która zostanie zawarta z
wybranym Wykonawcą. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu
zamówienia od 01 sierpnia 2013r., godz. 0:00 do 31 grudnia 2013r., godz. 24:00. W
przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po 01 sierpnia 2013r. termin rozpoczęcia realizacji
zamówienia zostanie ustalony przez Strony. 4. Usługa świadczona będzie 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu na minimum dwóch zmianach, przez minimum 9 osób na zmianie.
Zamawiający wymaga stałej obecności dowódcy zmiany na każdej zmianie. Za dowódcę
zmiany uznaje się osobę posiadającą licencję pracownika ochrony fizycznej II stopnia. 5.
Wykonawca zobowiązany będzie posiadać opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności z zakresem
ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem zamówienia, ważną przez okres realizacji umowy
wskazany w pkt 3 powyżej z sumą gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować
przedmiot zamówienia, zgodnie z: a) właściwymi dla przedmiotu zamówienia przepisami
prawa, a w szczególności przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i
mienia (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie
osób i mienia oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, b) Regulaminem
ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych jednostek
organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie, podległych, podporządkowanych lub
nadzorowanych przez Ministra Kultury, c) postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz treścią złożonej oferty, d) zasadami wiedzy technicznej oraz
przyjętymi zwyczajami. 7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na
poczet wykonania zamówienia. 12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o
zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią
osoby niepełnosprawne. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z
udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie należy
wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
(załącznik nr 6 do siwz). 14. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą się
odbywać w złotych polskich (PLN).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 5%
wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
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
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na
prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną
przez Ministra Spraw Wewnętrznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 22
sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221
z późn. zm.). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz) oraz aktualną koncesję na prowadzenie
działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej, wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych
na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i
mienia (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie w
wykonaniu, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywaniu usług w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej
dwóch usług w zakresie świadczenia ochrony fizycznej osób i mienia, z
których każda była lub jest świadczona w obiektach użyteczności publicznej w
rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690), o
powierzchni nie mniejszej niż 15.000 m² przez co najmniej siedmiu (7)
pracowników posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II
stopnia na jednej zmianie. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony,
jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz) oraz Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,



głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 9 do siwz).
Uwaga: Pod pojęciem głównych usług Zamawiający rozumie usługi zawarte w
wykazie, niezbędne do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu
opisanego w części II pkt 1 ppkt 1) lit. b siwz
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej
trzydziestoma sześcioma (36) osobami posiadającymi licencję pracownika
ochrony fizycznej I lub II stopnia, a w tym: - co najmniej dziewięcioma (9)
osobami z minimum rocznym doświadczeniem w pracy w ochronie fizycznej
oraz - co najmniej trzema (3) osobami z minimum pięcioletnim
doświadczeniem w pracy w ochronie fizycznej, które posiadają licencję
pracownika ochrony fizycznej II stopnia. Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: 1) oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz) ; 2) Wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 10
do siwz); 3) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. W szczególności, iż osoby te
posiadają licencję pracownika ochrony I stopnia, licencję pracownika ochrony
II stopnia (załącznik nr 10 do siwz)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie konkretyzuje powyższego warunku poprzez stworzenie opisu
sposobu dokonywania oceny jego spełniania. Zamawiający uzna powyższy
warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do siwz)

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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;



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



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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 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;

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika (z
wyłączeniem prokurenta), nawet jeżeli jest on ujawniony w dokumencie rejestrowym, a także
w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. 2) Jeżeli
Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem podwykonawcy/ów, Zamawiający
żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy
podwykonawcy. 3) Dokument podmiotów zagranicznych: Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentu opisanego w pkt 3 ppkt 1 siwz, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem,
wystawionym nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt 3 ppkt 1 siwz. 4) Jeżeli w celu
wykazania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w
art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
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: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy,
wyłącznie w sytuacji: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy; 2) konieczności przesunięcia terminu rozpoczęcia

realizacji zamówienia, jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po
stronie Zamawiającego; 3) zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron; 4) ewentualnej
zmiany z samodzielnej realizacji przedmiotu umowy na realizację z udziałem podwykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.muzeumslaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum
Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego 3, 40-005 Katowice, Jednostka Realizująca Projekt,
piętro IV, pok. 408.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 02.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Śląskie w Katowicach, al. W. Korfantego
3, 40-005 Katowice, Sekretariat, piętro I.
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

