
OGŁOSZENIE  
do zamówienia na usługi niepriorytetowe udzielonego  

na podstawie art. 5a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm) 

 
I. ZAMAWIAJĄCY 
 
NAZWA I ADRES: Muzeum Zagłębia w Będzinie, ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin, 

woj. Śląskie, tel. / fax. 32 267 77 07 

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.muzeum.bedzin.pl 

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami w sprawie niniejszego 
postępowania: 
Monika Jurowicz-Bożek, specjalista ds. administracji i finansów 

mail: mbozek@muzeum.bedzin.pl, tel./fax. 32 267 77 07 

 
II. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
Ofertę w zamkniętym opakowaniu należy złożyć w Muzeum Zagłębia w Będzinie, 
ul. Świerczewskiego 15, w sekretariacie, pok. nr 5 lub drogą korespondencyjną (liczy się 
data wpływu) w terminie do dnia 25.11.2015 r. godz.12:00, na adres: 

Muzeum Zagłębia w Będzinie 
Sekretariat 
ul. Świerczewskiego 15 
42-500 Będzin  
 
Opakowanie oferty należy opisać w sposób umożliwiający korespondencję 
oraz opisać nazwą zadania: 

 

 „Ochrona fizyczna mienia i osób w Muzeum Zagłębia w Będzinie” 
 

Termin składania ofert upływa 

25.11.2015 r. roku o godz. 12:00 

 
III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: 

Ochrona fizyczna mienia i osób w Muzeum Zagłębia w Będzinie. 
2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie 
79.71.50.00-9 Usługi patrolowe 
92.52.12.00-1 Usługi ochrony wystaw i eksponatów 
92.52.20.00-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 
 
 
 



3. Określenie przedmiotu zamówienia:  
Zamówienie obejmuje całodobową, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia i osób 

w obiektach Muzeum Zagłębia w Będzinie wraz z przynależnościami podlegającymi 

obowiązkowej ochronie przez formacje SUFO:  
a) POSTERUNEK PAŁAC-OFICYNA obejmuje Zespół pałacowo - parkowy tj: 

• budynek: Pałac 

• budynek: oficyna południowa 

• przyległy park o powierzchni około 4 ha terenu zielonego 
b) POSTERUNEK ZAMEK obejmuje Zamek z murem okalającym.  
W czasie trwania umowy Wykonawca musi zapewnić 24 godzinną codzienną obsadę 

minimalną w postaci 8 kwalifikowanych pracowników ochrony przy czym maksymalny 

czas pracy jednego pracownika ochrony nie może przekroczyć 12 godzin na dobę. 

Zamawiający przewiduje w ramach przedmiotowej umowy zlecenie dodatkowej ochrony 

w czasie trwania imprez i wydarzeń kulturalno - artystycznych na terenie Zamawiającego. 

Przewidywana maksymalna liczba godzin w trakcie trwania umowy wynosi 700 godzin 

i maksymalnie 6 dodatkowych pracowników ochrony w czasie trwania jednej imprezy.  
4. Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:  

a) zapewnienie bezpośredniej, fizycznej ochrony wewnętrznej i zewnętrznej obiektów 

oraz osób stanowiących przedmiot zamówienia na zasadach określonych w ustawie 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1099 z późn. zm.) i zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 902) 

codziennie 24 h/dobę przez jedną osobę na każdym z dwóch posterunków 

w systemie minimum dwuzmianowym. Służba na każdym z posterunków wspierana 

przez grupę interwencyjną dostępną przez całą dobę. W godzinach 22.00 - 6.00 

wymagana minimum jedna asysta grupy interwencyjnej na każdym z obiektów 

potwierdzona wpisem w książce służby ochrony obiektu. 
b) grupy interwencyjne będą świadczyć usługę na rzecz Zamawiającego zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 902). 
c) zabezpieczenie mienia przed aktami dewastacji, wandalizmu i chuligaństwa oraz 

przeciwdziałanie kradzieżom, napadom zarówno wewnątrz obiektu jak i w granicach 

jego zewnętrznego terytorium. 



d) zabezpieczenie przed wstępem na teren obiektu osób pod wpływem alkoholu 

i środków odurzających. 
e) zapewnienie pracownikom ochrony fizycznej środków łączności bezprzewodowej, 

w tym stałego kontaktu z grupą interwencyjną Wykonawcy, niezależnych od 

operatorów publicznych - środki łączności radiowej. 
f) posiadanie przez Wykonawcę grup interwencyjnych, które są zobowiązane 

do świadczenia usługi ochrony na każdorazowe wezwanie pracownika Wykonawcy 

oraz Zamawiającego, z oznakowanego na stałe pojazdu (oznaczenia wskazujące 

przedsiębiorcę i charakter działalności - ochrona). Kontakt telefoniczny do grupy 

interwencyjnej lub Centrum Dyspozycyjnego Wykonawcy winien być przekazany 

Zamawiającemu. Koszty podejmowania działań grupy interwencyjnej winny być 

wkalkulowane w cenę oferty i żadne interwencje wykonane na wezwanie pracownika 

Wykonawcy oraz Zamawiającego nie uprawniają Wykonawcy do zgłaszania roszczeń 

do Zamawiającego z tytułu ewentualnych kosztów działania grupy interwencyjnej. 
g) zapewnienie przez Wykonawcę grupy interwencyjnej o czasie reakcji nie dłuższym 

niż 15 minut. Przez czas reakcji grupy interwencyjnej Zamawiający przyjmuje czas 

wyrażony w minutach jaki upłynie od momentu zgłoszenia potrzeby interwencji 

do chwili faktycznego podjęcia działań grupy interwencyjnej na terenie obiektu. 
h) zapewnienie mobilnego systemu powiadamiania antynapadowego 

(min. 2 urządzenia). 
i) zapewnienie wsparcia pracowników zabezpieczenia technicznego, we wszystkie dni 

tygodnia i 24 godziny na dobę, przez techników posiadających niezbędne kwalifikacje 

i uprawnienia (tj. posiadającym wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego w zakresie określonym w art. 27 ust. 1 ustawy 

o ochronie osób i mienia oraz kwalifikacje określone w §5 ust.1 pkt 1 i 2 dla urządzeń 

wskazanych w Załączniku nr 1 Grupa 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.), dla zamontowanego 

systemu antynapadowego u Zamawiającego, w przypadku ich awarii. 
j) przez cały okres obowiązywania umowy ochrony Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia skutecznej ochrony powierzonego mienia przez kwalifikowanych  

pracowników ochrony - wymagany wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej (zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia; 

tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.). Pracownicy ochrony muszą 

spełniać następujące wymagania: 
(1) pracownicy ochrony fizycznej: 



• posiadać wymagane uprawnienia (tj. posiadający wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony w zakresie określonym w art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie 

osób i mienia), 

• posiadać zezwolenie na użycie broni, 

• być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy i posiadać czynną 

umiejętność jej udzielania,  

• charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, 

• posiadać praktyczną umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 
(2) pracownicy zabezpieczenia technicznego: 

• posiadać wymagane uprawnienia (tj. posiadający wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników zabezpieczenia technicznego w zakresie określonym w art. 27 

ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia oraz kwalifikacje określone w §5 ust.1 pkt 

1 i 2 dla urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 Grupa 1 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby 

zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, 

z późn. zm.), 

• charakteryzować się wysoką kulturą osobistą, 

• posiadać praktyczną umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych. 
k) Wykonawca musi posiadać środki egzekwujące wykonywanie przez pracowników 

ochrony obchodów ochranianego obiektu w odstępach czasu gwarantujących 

profilaktykę zabezpieczenia, jednak nie rzadziej niż co 1 godzinę. 
l) Wykonawca musi zapewnić pracownikom ochrony: 

• jednolite umundurowanie, dla pracowników ochrony fizycznej i zabezpieczenia 

technicznego,  

• imienne identyfikatory z fotografią, dla pracowników ochrony fizycznej 

i zabezpieczenia technicznego, 

• środki przymusu bezpośredniego (w tym: kajdanki, pałki służbowe i paralizatory 

o mocy powyżej 10mA) dla pracowników ochrony fizycznej, 

• bezprzewodowe środki łączności, w tym łączności radiowej dla pracowników 

ochrony fizycznej. 
m) Wykonawca musi zadbać by przydzieleni do wykonania zamówienia pracownicy 

posiadali odpowiednie predyspozycje psychofizyczne zapewniające wykonanie 

powierzonych im zadań (odpowiedni do realizacji zadania wiek, stan zdrowia, 

sprawność fizyczna, wysoka kultura osobista). Zamawiający wymaga aby 

kierownikiem zmiany ochrony był pracownik posiadający co najmniej 5 letnie 

doświadczenie w dozorowaniu obiektu i ochrony mienia, co najmniej 2 letnie 

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji szefa zabezpieczenia obiektu oraz 



spełniający pozostałe wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

wymagania przepisów prawa w zakresie wykonywania czynności ochrony. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób wykonujących 

zamówienie (pracowników ochrony). Wszelkie zmiany, za wyjątkiem sytuacji 

losowych i nagłych, w obsadzie Wykonawca uzgadnia z przedstawicielem 

Zamawiającego nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Wykonawca 

wymieni pracownika ochrony na żądanie Zamawiającego w uzasadnionych 

przypadkach. Imienna lista pracowników wskazanych w ofercie Wykonawcy do 

realizacji przedmiotowego zamówienia będzie stanowić załącznik do umowy. Lista 

osób może zostać zmieniona w trybie określonym w umowie. 

n) Wykonawca, co miesiąc (do 30 dnia miesiąca) będzie przekazywał Zamawiającemu 

harmonogram dyżurów pracowników, którzy będą świadczyć usługę w obiekcie 

w miesiącu następnym. 
o) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia „książki służby ochrony obiektu", 

w której zapisywane będą wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia 

związane ze sprawowaniem ochrony mienia, ponadto w książce tej pracownicy 

Wykonawcy potwierdzają podpisem zapoznanie się z poleceniami, uwagami, 

zarządzeniami itp. obowiązującymi u Zamawiającego. 
p) W przypadku kradzieży, dewastacji lub jakiegokolwiek uszczerbku na mieniu 

Zamawiającego popełnionych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Wykonawcę lub spowodowanych działaniem osób wykonujących 

umowę Zamawiający może dochodzić odszkodowania od Wykonawcy. 
q) Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy ze służbami publicznymi: Policją, 

Strażą Pożarną, Strażą Miejską, itp. 
r) Wykonawca jest odpowiedzialny za zapoznanie i egzekwowanie przestrzegania 

przez osoby wykonujące przedmiot zamówienia wszelkich regulaminów, instrukcji, 

poleceń obowiązujących na terenie budynku, w tym między innymi instrukcji 

przeciwpożarowych oraz zasad BHP, w szczególności zakazu palenia tytoniu, 

używania otwartego ognia itp. 
s) Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego przestrzegania planu ochrony 

obiektów. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w planie ochrony 

wynikających ze zmian w prawie lub usprawnień w realizacji prawidłowego 

zabezpieczenia obiektów Wykonawca zobowiązany będzie w ramach niniejszego 

zamówienia opracować aneks lub nowy plan ochrony oraz przeprowadzić w imieniu 

Zamawiającego procedurę jego akceptacji. 
 
IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 



1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

a) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że: 

(1) posiada aktualny wpis do właściwego rejestru (KRS, CEIDG). 

(2) posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia 

technicznego (w zakresie wskazanym: w art. 15 ust. 1 ustawy 

z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia, obejmującą działalność 

gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia wskazaną w art. 3 ust. 1 i 2 

wskazanej ustawy).  

2. Wiedza i doświadczenie 

a) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał bądź wykonuje 

minimum trzy usługi fizycznej ochrony osób i mienia z udziałem grup 

interwencyjnych w obiektach obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia 

zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, o których mowa w art. 3 ust. 1 

ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm.), których wartość wykonanego 

zamówienia jest nie mniejszej niż 140.000,00 zł każda – za okres dowolnych, 

wskazanych przez Wykonawcę, kolejnych 12 miesięcy, z których co najmniej 

jedna usługa wykonana lub wykonywana jest w obiekcie podlegającym 

obowiązkowej ochronie, a co najmniej jedna wymaga także świadczenia usług 

zabezpieczenia technicznego (konserwacji lub naprawach urządzeń 

technicznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia). Za obiekt należy rozumieć: budynek przeznaczony dla 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa, 

nauki, ochrony zdrowia lub obsługi mieszkańców, wyklucza się obiekty handlowe 

wielkopowierzchniowe.  

3. Potencjał techniczny 

a) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że:  



(1) Posiada zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału 

częstotliwości i zezwolenie na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, 

wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 

telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 243, z późn. zm.) dla 

obszaru obejmującego miasto Będzin. 

(2) dysponuje co najmniej pięcioma urządzeniami (osobistymi) do prowadzenia 

bezpośredniej i stałej łączności na wydzielonej częstotliwości oraz ważnym 

zezwoleniem Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału 

częstotliwości i zezwoleniem na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, 

wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 

telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2014, poz. 243, z późn. zm.) dla 

obszaru obejmującego miasto Będzin ,  

(3) dysponuje co najmniej jednym własnym Centrum monitorowania sygnałów 

elektronicznych (alarmowych, antynapadowych) poprzez przesyłanie i odbiór 

sygnałów przekazywanych za pośrednictwem operatorów publicznych oraz 

innym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.  

(4) dysponuje zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi (grupami szybkiego 

reagowania) działającymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad 

uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 902), rozlokowanymi na stałe poza obiektem, które przy 

zastosowaniu obowiązujących przepisów są w stanie dotrzeć w razie potrzeby 

z siedziby Wykonawcy lub innego stałego miejsca wykonywania działalności 

gospodarczej (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) do każdego 

z ochranianych obiektu trwale oznaczonymi (identyfikującymi je jako służbę 

ochrony wykonawcy) zewnętrznie samochodami  w czasie nie dłuższym niż 

15 minut od powiadomienia. Dla celów obliczenia trasy oraz czasu dojazdu 

należy przyjąć, iż miejscem docelowym są obiekty przy 

ulicy Świerczewskiego 15 oraz przy ulicy Zamkowej 1. 

(5) Posiada jednolite umundurowanie identyfikujące pracowników Wykonawcy 

z pracownikami ochrony. 

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

a) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, 

że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia tj.:  



(1) dysponuje co najmniej dwudziestoma osobami - jednolicie umundurowanymi 

oraz przeszkolonymi - zgodnie z obowiązującymi przepisami, będącymi 

kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej uprawnionym do 

wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości skierowania przez Wykonawcę do pracy pracowników z orzeczoną 

grupą inwalidzką utrudniającą wykonanie zamówienia w sposób rzetelny, 

(2) dysponuje co najmniej dwoma osobami - jednolicie umundurowanymi oraz 

przeszkolonymi - zgodnie z obowiązującymi przepisami, będącymi 

kwalifikowanymi pracownikami zabezpieczenia technicznego uprawnionym do 

wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia, posiadającym kwalifikacje określone 

w § 5 ust.1 pkt 1 i 2 dla urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 Grupa 1 

pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

(Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.). 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów 

kwalifikacyjnych z osobami wskazanymi przez Wykonawcę do wykonania 

zamówienia. Wykonawca wymieni pracownika ochrony na uzasadnione żądanie 

Zamawiającego. 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

a) Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: opłaconej 

polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę 

nie mniejszą niż 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych). 

 
V. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
Oświadczenia i dokumenty, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
a) Aktualny wypis z właściwego rejestru (KRS, CEIDG) 



b) Aktualną koncesję MSW(iA) 

2. Wiedza i doświadczenie 

a) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 

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 z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal 

wykonywanych usług ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 

na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

b) Dokumenty potwierdzające (np. referencje), że wskazane w wykazie usługi zostały 

wykonane bądź są wykonywane należycie. 

3. Potencjał techniczny 

a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia, co najmniej wskazanych 

w dziale IV pkt 3a niniejszego ogłoszenia wraz z krótkim opisem i informacjami 

o podstawie dysponowania tymi zasobami, 

b) Zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości 

i zezwolenie na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie 

art. 145 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (tekst jednolity: 

Dz.U. 2014, poz. 243, z późn. zm.),  

c) Wykaz patroli interwencyjnych wraz z opisem tras dojazdu do obiektu przy 

ulicy Świerczewskiego 15 oraz przy ulicy Zamkowej 1 (wg mapy Google) z siedziby 

lub innego stałego miejsca ich dyslokacji (obiektu) oraz wyliczeniem czasu 

potrzebnego do przybycia,  

d) zdjęcie poglądowe (wizualizację) umundurowania służby ochrony.   

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

a) Wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz 

z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 

i czynną umiejętność udzielania pierwszej pomocy lub pracownika zabezpieczenia 

technicznego. Dla poszczególnych osób w wykazie należy wskazać posiadane przez 

nie uprawnienia poprzez podanie numeru wpisu, uprawnienia, poświadczenia lub 

podobne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dostarczenia dokumentów 

potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje. 



5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

a) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejsza 

niż 2.500.000,00 zł wraz z dowodami zapłaty składki. 

 
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYGOTOWANIA OFERTY 
1. W celu przygotowania oferty należy wypełnić druk ofertowy stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszego ogłoszenia oraz załączyć wszystkie dokumenty i oświadczenia 

wymienione w części V niniejszego ogłoszenia. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

3. Oferta musi być sporządzona: 

a) w języku polskim, 

b) w 1 egzemplarzu, 

c) w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć 

do formatu A4. 

4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 

zdekompletowanie.  

5. Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. 

6. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: "Informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 

z późn. zm.)" i dołączone do oferty. Zaleca się aby były trwale i oddzielnie spięte. 

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) przez 

tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty i udziału 

w postępowaniu.  

8. Pełnomocnictwo do reprezentowania: wymagane w przypadku gdy Wykonawcę 

reprezentuje w postępowaniu osoba bądź osoby, których uprawnienie 

do reprezentowania nie wynika bezpośrednio z innych załączonych dokumentów 



(np.: wpisu do KRS, umowy spółki itp.), przedłożone w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej przez notariusza. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Oferta będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów: 

a) Cena – 90% 

b) Doświadczenie Wykonawcy – 5% 

c) Wsparcie techniczne – 5% 

2. Opis sposobu obliczenia ceny: 

a) cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego 

podatku VAT - jeśli występuje. 

b) cena oferty musi być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

c) w formularzu oferty należy podać cenę za 1 miesiąc oraz wartość 12 miesięcznego 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

d) cena podana w ofercie musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

3. Sposób oceny oferty – ocena punktowa: 

a) W kryterium cena – oferta z najniższą oferowaną ceną, otrzyma maksymalną ilość 

punktów tj. 90. Każda kolejna oferta zawierająca wyższą cenę otrzyma ilość punktów 

wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej. 

 

                                          cena minimalna 

Wc (wartość punktowa badanej oferty) =           ______________________   x 90 punktów 

                                                     cena badana 

 

b) W kryterium doświadczenie Wykonawcy – oferta zawierająca poświadczenie 

prawidłowego wykonania minimum 3 usług ochrony mienia i osób z udziałem grup 

interwencyjnych w obiektach użyteczności publicznej (budynki przeznaczone dla 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa, 

nauki, ochrony zdrowia lub obsługi mieszkańców), o wartości nie mniejszej 

niż 140.000,00 zł (zgodnie z wymogami określonymi wyżej) każda uzyska 3 punkty. 

Punkty dodatkowe można uzyskać po wykazaniu wykonania większej ilości usług niż 

wymagane jednak w ilości nie wyższej niż 2 punkty dodatkowe. Maksymalnie można 

uzyskać 5 punktów. 

Punkty dodatkowe będą przyznawane w następujący sposób: 
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