OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Klub im. Jana Kiepury, 41-200 Sosnowiec, ul.
Regon: 270589970, NIP: 644-287-92-16, woj. śląskie,
tel. 32 788 33 60 , faks 32 788 33 67. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kiepura.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Miejska Instytucja Kultury.

Będzińska

65,

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA BUDYNKÓW MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA
KIEPURY W SOSNOWCU
Znak sprawy: ZP.271.1.1.2017
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia budynków Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w
Sosnowcu - Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu oraz Sali Widowiskowo Koncertowej Muza przy ul. Warszawskiej 2 wraz z konwojowaniem wartości pieniężnych.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zakresy:
Zakres 1: Usługa ochrony budynku Energetycznego Centrum Kultury przy ul. Będzińskiej 65 w Sosnowcu.
Zakres 2: Usługa ochrony budynku Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza przy ul. Warszawskiej 2 w Sosnowcu.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do swz.
II.4) Informacja o zamówieniach rozszerzających:
Zamawiający nie przewiduje rozszerzenia zamówienia
II.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79710000-4 Usługi ochroniarskie
II.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.8) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie wykonywania zamówienia nastąpiło od godziny 00:00 dnia 01.07.2017 r. Usługa
będzie wykonywana przez okres 12 miesięcy tj. do dnia 01.07.2018 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają minimum następujące warunki:
a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia oraz konwojowania gotówki i innych
wartości pieniężnych, wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z dnia
22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432).
b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Warunek zostanie spełniony, o ile Wykonawca wykaże, że
wykonał:
- co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie fizycznej osób i mienia na obiektach użyteczności publicznej,
przez okres minimum 8 następujących po sobie miesięcy,
oraz
- co najmniej 1 usługę polegającą na konwojowaniu gotówki i innych wartości pieniężnych przez okres
minimum 8 następujących po sobie miesięcy
W celu spełnienia warunku Wykonawca może wykazać się jedna usługą, która spełnia wymagania opisane w
tirecie pierwszym i drugim.
Zamawiający wyjaśnia iż na potrzeby niniejszego postępowania przez obiekt użyteczności publicznej należy
rozumieć obiekty wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422).
c. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga dysponowania:
- co najmniej 10 osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy
posiadają co najmniej 1 roczny staż pracy przy bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia;
- jedną osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przeznaczoną do
nadzoru na ww. osobami;

- co najmniej 2 osobami posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
przeznaczonych do konwojowania gotówki.
d. Znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2.
Ocena spełnienia warunków
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie
złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, według formuły „spełnia”– „niespełnia”. Nie spełnienie chociażby
jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
III.3) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY WRAZ Z
OFERTĄ
Wykaz
dokumentów
i
oświadczeń,
jakie
Wykonawcy
zobowiązani
są
złożyć
wraz
z ofertą
1.
Wypełniony formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
2.
Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, złożone na formularzu zgodnym z
treścią Załącznika nr 2 do swz.
3.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
Zamawiający żąda:
W zakresie usługi obejmującej przedmiot zamówienia, należy załączyć ważną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej z zakresu usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych
wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432).
4.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, Zamawiający żąda:
Wykazu wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w
postępowaniu określonego w Rozdziale V ust. 1 pkt 1.2 specyfikacji – złożony na formularzu stanowiącym
Załącznik nr 3 do swz, z podaniem ich rodzaju i wartości, miejsca realizacji i dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie tj. referencje.
5.
W celu potwierdzenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, Zamawiający żąda:
Wykazu osób złożonego na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do swz.
6.
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone
pełnomocnictwo, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też inny stosowny dokument z którego
wynika umocowanie do podpisania oferty (np. KRS).
7.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego
8.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz ofertą
pełnomocnictwa do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm.), zwaną w dalszej części „ustawą”, o wartości szacunkowej poniżej kwoty
określonej w art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria oceny:
a) najniższej ceny brutto (60%) oraz
b) wysokość kary umownej za zmianę osoby przeznaczonej do realizacji zamówienia bez uprzedniej zgody
Zamawiającego 20%
c) czas reakcji grupy interwencyjnej 20%
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia: www.bip.kiepura.pl
Specyfikację warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Klub im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec, pokój nr 206.
IV.3.2) Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul.
Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, pokój nr 206 – nie później niż do dnia 12.06.2017 r. do godz. 1800 .
IV.3.3) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.06.2017 r., o godzinie 18.30, w siedzibie Zamawiającego tj. w Miejskim Klubie im. Jana
Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, w sali nr 217.
IV.3.4) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

