Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
na Usługę ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia zgodnie z planem
ochrony
Usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią,
oddziału Muzeum Okręgowego w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile, ul. Browarna 7, 64-920 Piła,
woj. wielkopolskie, tel.: 067/211-07-80, faks: 067/215-35-77.
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługa ochrony fizycznej osób i mienia Muzeum
Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, oddziału Muzeum Okręgowego w Pile
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia są
następujące usługi: bezpośrednia ochrona fizyczna w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z planem
ochrony, ochrona fizyczna osób i mienia na organizowanych przez Zamawiającego imprez
plenerowych na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, dozór sygnałów
gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach alarmowych i
podejmowanie interwencji.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4. 92522000-6, 79952000-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.
WYMAGANIA I DOKUMENTACJA
1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy,
b) spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
c) wykonają zamówienie zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, projekcie umowy i Planie Ochrony
MKL w Osieku n/Notecią;
Niespełnienie któregokolwiek spośród w/w warunków spowoduje wykluczenie z postępowania.
2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty
mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), wymagane jest złożenie przez Wykonawcę:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
tj. dotyczącej:
- Wykonawców będących osobami fizycznymi, wspólników spółek jawnych, partnerów lub
członków zarządu spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych lub
komandytowo-akcyjnych lub urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
e) opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów
złotych), w okresie zamówienia, a w przypadku gdy termin wygaśnięcia polisy nastąpi w trakcie
realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni przed wskazanym w polisie
końcem okresu ubezpieczenia do przedstawienia dokumentu stwierdzającego kontynuację ochrony
ubezpieczeniowej w zakresie i o wartości co najmniej odpowiadającej warunkom wygasającej
polisy na kolejny okres ubezpieczenia,
f) wykazu osób, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem
na jakiej podstawie osoby te są zatrudnione, na jaki okres oraz w jakim wymiarze czasu pracy wraz
z kopiami umów o pracę,
g) oświadczenia, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w szczególności wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego
Policji),
h) dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiących
przedmiot zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w
szczególności koncesje w zakresie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i
mienia;
Wymienione wyżej dokumenty powinny być złożone w oryginale. Zamawiający dopuszcza jednak
możliwość złożenia w/w dokumentów w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę.
Ponadto wymagane jest złożenie przez Wykonawcę:
i) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
- Załącznik nr 2 do SIWZ,
j) wykazu co najmniej trzech wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
równie wykonywanych, głównych usług odpowiadających zakresowi usług stanowiących
przedmiot zamówienia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż
100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda, na formularzu stanowiącym załącznik nr
6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z dokumentami
potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; dowodami w powyższym zakresie są:
- poświadczenie,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym;
k) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie
z załącznikiem nr 6;
3. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
granicami kraju.

a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 ust.1,2,3,4, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające,
że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości,
b) Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
c) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa sie 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 w terminie określonym w pkt 2 stosowanym odpowiednio;
TERMINY
1. Oferty należy składać w Muzeum Okręgowym im. St. Staszica w Pile ul. Browarna 7, w terminie
do 29.06.2016 roku do godziny 10:00.
2. Dopuszczalne jest składanie ofert droga pocztowa z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina
dostarczenia przesyłki na wskazany w ust. 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego
(nadania).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie zgodnie z art.
84 ust. 2.ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.06.2016 roku o godzinie 10:15 w Muzeum
Okręgowym im. St. Staszica w Pile, ul. Browarna 7.
5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1. W uzasadnionych
przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem związania oferta Zamawiający może tylko raz
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,
nie dłuższy niż 60 dni.
OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w
którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
3. W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone: nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, cena, termin
wykonania zamówienia i warunki płatności.
4. W dniu otwarcia ofert zostanie stwierdzone ponadto, czy oferta została złożona w terminie.
5. Oferty otwierane będą według następującego porządku:
a) koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert wycofanych nie będą
otwierane,
b) koperty oznaczone napisem „Zmiana”. Oferty pierwotne względem ofert zmienionych nie będą
otwierane,
c) koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub
wycofane, zgodnie z numeryczna kolejnością ich składania;
6. W otwarciu ofert mogą brać udział Wykonawcy lub przedstawiciele Wykonawców.
SPOSÓB OCENY I WYBORU OFERTY
1. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Pile,
przedstawiając Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Pile propozycję oferty najkorzystniejszej, w
oparciu o kryterium ustalone w SIWZ.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium ustalone w SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż
zostaną złożone oferty z taka sama liczba punktów, Zamawiający wezwie niezwłocznie

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie
termin, do którego złożenie tych ofert ma nastąpić.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w
złożonych ofertach, ani mniejszej liczby wykonanych lub wykonywanych tożsamych usług.
5. W toku badania ofert Zamawiający może zadąć od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy.
KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
2. Kryteriami oceny ofert są:
a) cena szacunkowego miesięcznego zamówienia brutto liczona w/g wzoru: A x 560 = cena
szacunkowego zamówienia miesięcznego brutto, gdzie :
A - stawka godzinowa brutto
Waga kryterium 50%
Cena wykonania zamówienia – oferta z najniższą ceną [za okres 12 miesięcy] otrzyma maksymalna
ilość = 50 pkt oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej w/g
wzoru:
C = cena oferty najtańszej: cena oferty kolejnej x 50
b) posiadane doświadczenie wykonawcy, mierzone liczbą należycie wykonanych lub wykonywanych
usług w zakresie ochrony fizycznej w muzeach, waga kryterium 50 % punkty przyznane za podane
kryteria będą liczone w/g wzoru:
cena najższa x 50
cena oferty

doświadczenie wykonawcy x 50
najwyższe doświadczenie

Wybór oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wybierze te ofertę, która uzyska największa liczbę punktów łącznie w obu kryteriach.
ZAWARCIE UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy,
który spełni wszystkie warunki i wymagania określone w SIWZ, oraz którego oferta okaże się
najkorzystniejsza (zawiera najwyższą liczbę punktów).
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców,
którzy złożyli oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę
wybrano, i uzasadnienie jej wyboru,
b) wskaże firmy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich
oceny porównaniem punktacji w ramach poszczególnych kryteriów, a także punktacja łączna,
c) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie faktyczne i prawne,
e) o terminie po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których
mowa w ust. 2, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w
swojej siedzibie.

Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.muzeum.pila.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Okręgowe
w Pile, 64-920 Piła, ul. Browarna 7.

