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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:94283-2013:TEXT:PL:HTML

PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie
2013/S 058-094283

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Osoba do kontaktów: Magdalena Dworzyńska,
Wrocław50-139, POLSKA. Tel.:  +48 713444471. Faks:  +48 713448561. E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 6.3.2013, 2013/S 46-074530)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:79710000, 79711000, 79715000, 60000000, 92521200, 92522000
Usługi ochroniarskie
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
Usługi patrolowe
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Usługi ochrony wystaw i eksponatów
Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Zamiast:

III. 2.3)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
C. Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 , tj. warunek:
1.1.) dot. wiedzy i doświadczenia - wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Minimum jedną realizację polegającą na świadczeniu usług bezpośredniej ochrony fizycznej:
- muzeów lub innych obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, udostępnianych do zwiedzania bądź
- jednostek podlegających ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm)podlegających
obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr 145, poz. 1221
z późn. zm.), w której:
- ochroną objęte były min. 2 obiekty budowlane, o kubaturze min. 1000 m3 każdy, wyposażone w elektroniczne
urządzenia zabezpieczające przed napadem i pożarem,
- usługa była wykonywana przez okres min. 1 roku nieprzerywanie,
- wartość usługi wynosiła m.in. 500.000 zł brutto;
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) minimum dwie realizacje, których przedmiotem była ochrona obiektów, mienia i osób w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej w obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) o wartości minimum 500.000 zł brutto za każdą
realizację; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
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Uwaga - poświadczenie do nadal wykonywanych usług powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem
terminu składnia ofert. Wykonawca składa oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
1.2.) dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . W
szczególności wykonawca musi wykazać, że:
a) Posiada/dysponuje osobami w ilości wystarczającej do obsadzenia posterunków ochrony ZNiO, spełniającymi łącznie
warunki:
- nie karanymi,
- z minimum 3 miesięcznym stażem zatrudnienia u Wykonawcy, zatrudnionymi na umowę o pracę u Wykonawcy na okres
min. 1 roku,
- posiadającymi ważną licencję pracownika ochrony fizycznej min. I stopnia ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia)
- z wykształceniem min. średnim.
b) Posiada/dysponuje osobami w ilości wystarczającej do obsadzenia posterunku ochrony nr PS5 ZNiO, spełniającymi
łącznie warunki: (osoby bez licencji)
- nie karanymi
- z minimum 3 miesięcznym stażem zatrudnienia u Wykonawcy, zatrudnionymi na umowę o pracę u Wykonawcy na okres
min. 1 roku,
- z wykształceniem min. średnim.
c) Posiada/dysponuje pracownikami przewidzianymi do realizacji zamówienia wyposażonych w środki przymusu
bezpośredniego w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia (m.in. paralizatory elektryczne, pałki wielofunkcyjne),
d) Posiada/dysponuje osobą – Konsultant ds. bezpieczeństwa o przygotowaniu zawodowym: ukończony
kurs specjalistyczny o profilu antyterrorystycznym bądź min. 5 letnie doświadczenie w pracy w oddziałach
antyterrorystycznych, uprawnienia do przeszukiwania pomieszczeń i obiektów pod kątem zagrożeń spowodowanych
podłożeniem ładunków wybuchowych oraz ich zapieczenia i neutralizacji; potwierdzoną umiejętnością przeprowadzania
ewakuacji i powiadamiania służb ratowniczych.
e) Wykonawca winien posiadać/dysponować grupą interwencyjną szybkiego reagowania świadczącą usługi ochrony:
- na terenie miasta Wrocławia
- w składzie osobowym min. 2 osób,
- wyposażoną w środek transportu,
- z pozwoleniami na posiadanie broni i wyposażonych w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego i ochrony
osobistej
- zdolną do dojazdu do obiektów ZNiO w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wezwania, również w godzinach
szczytu.
f) Posiada/dysponuje specjalistycznymi środkami transportu umożliwiającymi przewóz eksponatów muzealnych/dzieł
sztuki (m.in. obrazy, porcelana, starodruki)
g) Posiada/dysponuje środkami transportu przeznaczonymi do konwojowania
h) Posiada/dysponuje niezależnymi, sprawnymi technicznie i zawsze gotowymi do użycia środkami łączności
bezprzewodowej tj. telefonami komórkowymi lub radiotelefonami
i) posiada doświadczenie w zakresie sporządzania i uzgadniania z właściwym terytorialnie komendantem Wojewódzkim
Policji minimum 1 planu ochrony obszarów lub obiektów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w brzmieniu
art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia .
j) przestrzegają jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami systemu jakości określonego normą ISO9001/AQAP
lub równoważną w zakresie ochrony osób i mienia
2. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wraz z ofertą:
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2.1. oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy Pzp – załącznik nr2
2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – pracownicy z licencją I, II stopnia, bez licencji
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
–– załącznik nr 6 a
2.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Konsultant ds. bezpieczeństwa wraz z informacjami
na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu
wykonywanych czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą –załącznik nr 6 b
2.4. kopia certyfikatu ISO 9001/AQAP lub równoważnych w zakresie ochrony osób i mienia.
2.5. oświadczenie w zakresie sporządzania i uzgadniania z właściwym terytorialnie komendantem Wojewódzkim Policji
minimum 1 planu ochrony obszarów lub obiektów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w brzmieniu art. 5
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. –załącznik nr 5
2.6. wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie (poświadczenie do nadal wykonywanych usług powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 m-ce przed upływem terminu składnia ofert. Wykonawca składa oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia )– załącznik nr 7
2.7. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawienia –
załącznik nr 4
2.8. oświadczenie o posiadaniu/dysponowaniu grupy interwencyjnej szybkiego reagowania na terenie miasta Wrocławia
w składzie osobowym min. 2 osób wyposażonej w środek transportu, z pozwoleniami na posiadanie broni, wyposażonych
w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego i ochrony osobistej – załącznik nr10
2.9. wykaz narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, tj. wykaz ilościowy sprzętu
(środki transportu) i środków przymusu bezpośredniego, które Wykonawca winien posiadać w celu realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym wyodrębnienie grupy interwencyjnej – załącznik nr 11
2.10. oświadczenie Wykonawcy o ilości i wyposażaniu pracowników przewidzianych do realizacji zadania w środki
przymusu bezpośredniego ( paralizatory elektryczne, pałki wielofunkcyjne) w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia na poszczególnych stanowiskach – załącznik nr 12
2.11. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług pracowników z licencją I i II
stopnia zatrudnionych na umowę o pracę oraz liczebności personelu kierowniczego zatrudnionego na umowę o pracę w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie– załącznik nr 14
IV.3.4)
26.03.2013 (09:00)
IV.3.8)
26.03.2013 (09:30)
Powinno być:

III. 2.3)
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
C. Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 , tj. warunek:
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1.1.) dot. wiedzy i doświadczenia - wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a) Minimum jedną realizację polegającą na świadczeniu usług bezpośredniej ochrony fizycznej:
- muzeów lub innych obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej, udostępnianych do zwiedzania bądź
- jednostek podlegających ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm)podlegających
obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r.(Dz. U. nr 145, poz. 1221
z późn. zm.), w której:
- ochroną objęte były min. 2 obiekty budowlane, o kubaturze min. 1000 m3 każdy, wyposażone w elektroniczne
urządzenia zabezpieczające przed napadem i pożarem,
- usługa była wykonywana przez okres min. 1 roku nieprzerywanie,
- wartość usługi wynosiła m.in. 500.000 zł brutto;
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,oraz
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
b) minimum dwie realizacje, których przedmiotem była ochrona obiektów, mienia i osób w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej w obiektach zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków) o wartości minimum 500.000 zł brutto za każdą
realizację; z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane,
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga - poświadczenie do nadal wykonywanych usług powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 m-ce przed upływem
terminu składnia ofert. Wykonawca składa oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
1.2.) dot. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . W
szczególności wykonawca musi wykazać, że:
a) Posiada/dysponuje osobami w ilości wystarczającej do obsadzenia posterunków ochrony ZNiO, spełniającymi łącznie
warunki:
- nie karanymi,
- z minimum 3 miesięcznym stażem zatrudnienia u Wykonawcy, zatrudnionymi na umowę o pracę u Wykonawcy na okres
min. 1 roku,
- posiadającymi ważną licencję pracownika ochrony fizycznej min. I stopnia ( w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia)
- z wykształceniem min. średnim.
b) Posiada/dysponuje osobami w ilości wystarczającej do obsadzenia posterunku ochrony nr PS5 ZNiO, spełniającymi
łącznie warunki: (osoby bez licencji)
- nie karanymi
- z minimum 3 miesięcznym stażem zatrudnienia u Wykonawcy, zatrudnionymi na umowę o pracę u Wykonawcy na okres
min. 1 roku,
- z wykształceniem min. średnim.
c) Posiada/dysponuje pracownikami przewidzianymi do realizacji zamówienia wyposażonych w środki przymusu
bezpośredniego w ilości niezbędnej do wykonania zamówienia (m.in. paralizatory elektryczne, pałki wielofunkcyjne),
d) Posiada/dysponuje osobą – Konsultant ds. bezpieczeństwa o przygotowaniu zawodowym: ukończony
kurs specjalistyczny o profilu antyterrorystycznym bądź min. 5 letnie doświadczenie w pracy w oddziałach
antyterrorystycznych, doświadczenie w przeszukiwaniu pomieszczeń i obiektów pod kątem zagrożeń spowodowanych
podłożeniem ładunków wybuchowych oraz ich zapieczenia i neutralizacji; potwierdzoną umiejętnością przeprowadzania
ewakuacji i powiadamiania służb ratowniczych.
e) Wykonawca winien posiadać/dysponować grupą interwencyjną szybkiego reagowania świadczącą usługi ochrony:
- na terenie miasta Wrocławia
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- w składzie osobowym min. 2 osób,
- wyposażoną w środek transportu,
- z pozwoleniami na posiadanie broni i wyposażonych w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego i ochrony
osobistej
- zdolną do dojazdu do obiektów ZNiO w czasie nie dłuższym niż 15 minut od momentu wezwania, również w godzinach
szczytu.
f) Posiada/dysponuje specjalistycznymi środkami transportu umożliwiającymi przewóz eksponatów muzealnych/dzieł
sztuki (m.in. obrazy, porcelana, starodruki)
g) Posiada/dysponuje środkami transportu przeznaczonymi do konwojowania
h) Posiada/dysponuje niezależnymi, sprawnymi technicznie i zawsze gotowymi do użycia środkami łączności
bezprzewodowej tj. telefonami komórkowymi lub radiotelefonami
i) posiada doświadczenie w zakresie sporządzania i uzgadniania z właściwym terytorialnie komendantem Wojewódzkim
Policji minimum 1 planu ochrony obszarów lub obiektów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w brzmieniu
art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia .
j) przestrzegają jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami systemu jakości określonego normą ISO9001/AQAP
lub równoważną w zakresie ochrony osób i mienia
2. Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca złoży wraz z ofertą:
2.1. oświadczenie o spełnianiu warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 ustawy Pzp – załącznik nr2
2.2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – pracownicy z licencją I, II stopnia, bez licencji
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
–– załącznik nr 6 a
2.3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - Konsultant ds. bezpieczeństwa wraz z informacjami
na temat jego kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu
wykonywanych czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą –załącznik nr 6 b
2.4. kopia certyfikatu ISO 9001/AQAP lub równoważnych w zakresie ochrony osób i mienia.
2.5. oświadczenie w zakresie sporządzania i uzgadniania z właściwym terytorialnie komendantem Wojewódzkim Policji
minimum 1 planu ochrony obszarów lub obiektów lub urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w brzmieniu art. 5
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. –załącznik nr 5
2.6. wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie (poświadczenie do nadal wykonywanych usług powinno być wydane nie wcześniej niż
na 3 m-ce przed upływem terminu składnia ofert. Wykonawca składa oświadczenie - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia )– załącznik nr 7
2.7. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawienia –
załącznik nr 4
2.8. oświadczenie o posiadaniu/dysponowaniu grupy interwencyjnej szybkiego reagowania na terenie miasta Wrocławia
w składzie osobowym min. 2 osób wyposażonej w środek transportu, z pozwoleniami na posiadanie broni, wyposażonych
w broń palną oraz środki przymusu bezpośredniego i ochrony osobistej – załącznik nr10
2.9. wykaz narzędzi, wyposażenia, urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług, tj. wykaz ilościowy sprzętu
(środki transportu) i środków przymusu bezpośredniego, które Wykonawca winien posiadać w celu realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym wyodrębnienie grupy interwencyjnej – załącznik nr 11
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2.10. oświadczenie Wykonawcy o ilości i wyposażaniu pracowników przewidzianych do realizacji zadania w środki
przymusu bezpośredniego ( paralizatory elektryczne, pałki wielofunkcyjne) w zakresie niezbędnym do wykonania
zamówienia na poszczególnych stanowiskach – załącznik nr 12
2.11. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług pracowników z licencją I i II
stopnia zatrudnionych na umowę o pracę oraz liczebności personelu kierowniczego zatrudnionego na umowę o pracę w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert , a przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie– załącznik nr 14
IV.3.4)
12.04.2013 (09:00)
IV.3.8)
12.04.2013 (09:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


