
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
(jeżeli dotyczy):  

http://www.pwst.krakow.pl 
 

Ogłoszenie nr 12040 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.  
Wrocław: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku PWST Filia we 

Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których 
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały 
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 
marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez 
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać 
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do 
kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 
Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
Filia we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 27584300023, ul. ul. Braniborska  59, 
53680   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 35 83 401, e-mail 
sekretariat@pwst.wroc.pl, faks 71 35 83 421.  
Adres strony internetowej (URL): www.pwst.krakow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  



Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 
adresem (URL) 
tak  
www.pwst.krakow.pl 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
tak  
www.pwst.krakow.pl 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem  
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób: 
tak  
Inny sposób:  
w formie pisemnej zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ 
Adres:  
Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, ul. Braniborska 
59, 53-680 Wrocław, sekretariat, pok. nr 114, I piętro 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: 
(URL)  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług ochrony osób i mienia 
oraz usług portierskich w budynku PWST Filia we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu 
Numer referencyjny: Pw-381-1/2017 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  



Nie  
 
 
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie świadczenia usług 
bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej całodobowo we wszystkie dni 
tygodnia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia t.j. (Dz. U. 2016, poz. 1 
432 z późn. zm.) oraz usług portierskich w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. 
Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu, położonym przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu. 2. 
Wykonywanie z należytą starannością usługi dozoru przez 1 pracownika ochrony budynku przy ul. 
Braniborskiej 59 i przyległego terenu, którego granice określają granice działek 3/2 i 2/5 oznaczone na 
planie stanowiącym integralną część opisu przedmiotu zamówienia, codziennie w systemie 
całodobowym. Zamawiający, w przypadku zaistnienia wyjątkowej potrzeby, może zwiększyć liczbę 
pracowników ochrony, podając zapotrzebowanie ilości osób i godzin w sposób i w terminie określonym 
w umowie. Zwiększenie liczby pracowników ochrony może nastąpić tylko po wcześniejszym 
zgłoszeniu takiej potrzeby przez Zamawiającego. Z 3. Opis głównych obowiązków w zakresie 
wykonywania zamówienia: 1) ochrona obiektu przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, wandalizmem, 
nieuprawnionym wstępem na teren obiektu; 2) wykonywanie usług portierskich; 3)obsługa systemów 
wspomagających ochronę:sygnalizacji włamania, sygnalizacji pożaru,nadzoru wizyjnego (włącznie z 
archiwizacją nagrań na płyty bądź nośnik USB, nośnik dostarcza Zamawiający), łączności 
domofonowej i wjazdu na parking (szlabany), systemu instalacji tryskaczowej garaży 
podziemnych,systemu kontroli dostępu. 4. Zamawiający wymaga, aby pracownicy realizujący 
zamówienie byli kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej i spełniali pozostałe warunki 
określone w SIWZ. 5. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności polegające na 
bezpośredniej całodobowej ochronie obiektu i wykonywaniu obowiązków portierskich były zatrudnione 
na podstawie umów o pracę (każda roboczogodzina tych pracowników musi być wypracowana w 
ramach stosunku pracy/umowy o pracę), w wymiarze czasu pracy zapewniającym właściwą realizację 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca od dnia rozpoczęcia do zakończenia realizacji zamówienia, na 
każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawiać bieżące dokumenty potwierdzające, że 
bezpośrednie świadczenie usług całodobowego dozoru jest wykonywane przez osoby będące 
pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. 6. Pracownicy ochrony skierowani do pracy 
przez Wykonawcę w obiekcie Zamawiającego nie mogą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności. 
Wykonawca zobowiązany jest skierować do pracy osoby w pełni sprawne zarówno fizycznie jak i 
psychicznie, charakteryzujące się nienagannym i schludnym wyglądem zewnętrznym, o wysokiej 
kulturze osobistej. Od skierowanych pracowników Wykonawcy oczekujemy ponadto asertywności i 
łatwości w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych. Zastosowanie wymienionych w treści SIWZ 
wymagań wynika ze specyfiki obiektu Zamawiającego i zakresu jego funkcji. 7. Wykonawca wyposaży 
ochronę w estetyczne umundurowanie, identyfikatory imienne, latarkę, telefon komórkowy i pilot 
antynapadowy (lub inny środek łączności bezpośredniej), umożliwiający skuteczne wezwanie grupy 
interwencyjnej. 8. Wykonawca musi udzielić skutecznego wsparcia grupie ochronnej obiektu w oparciu 
o zmotoryzowane załogi (grupy) interwencyjne, co należy uwzględnić w cenie oferty, gdyż dojazdy 
grup interwencyjnych nie będą dodatkowo płatne, przy czym radiowóz z grupą interwencyjną ma 
przybyć do obiektu na wezwanie, w czasie do 20 minut w godzinach od 7.00 do 19.00, oraz w czasie do 
10 minut w godzinach od 19.00 do 7.00. 9. W celu zapewnienia kontroli systematyczności obchodu 
budynku przez pracownika ochrony Wykonawca w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania 
zamówienia zamontuje na własny koszt minimum dwadzieścia dwa punkty kontrolne rejestrujące fakt 
dokonania obchodu. Urządzenia winny być zamontowane w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
Wykonawca będzie zobowiązany do demontażu w/w systemu w ostatnim dniu wykonywania usługi. 10. 
Zamawiający wymaga, aby usługi ochrony osób i mienia świadczone były przez Wykonawcę zgodnie z 
wymaganiami normy EN ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług ochrony.  
 
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 



Dodatkowe kody CPV:98341120-2, 98341130-5, 98341140-8, 79711000-1, 79992000-4 
II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu 
zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, 
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje 
możliwości udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i 
polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, tj. świadczeniu usług ochrony osób i 
mienia w obiekcie Zamawiającego przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu. 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
Okres w miesiącach: 12 
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności zawodowej, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów, dlatego też musi przedstawić 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1 432 z późn. zm.). Ocena 
spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o kopię 
aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony 
osób i mienia i oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do formularza 
oferty będącego integralną częścią SIWZ. 
Informacje dodatkowe Udział w postępowaniu jest zastrzeżony dla wykonawców posiadających 
uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony osób i 
mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 
2016 poz. 1 432 z późn. zm.. 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też Wykonawca musi być ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, przy czym całkowita 
suma gwarancyjna powinna być nie mniejsza niż 3 000 000,00 zł., na potwierdzenie czego należy 
dołączyć do oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny opłacony dokument 
potwierdzający ubezpieczenie. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. 
spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 
do formularza oferty oraz kopię opłaconej polisy OC, przedstawioną w ramach załącznika nr 12.  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: W zakresie posiadania zdolności zawodowej Wykonawca musi wykazać, iż 
posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, to jest załączyć wykaz osób, skierowanych przez 
wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 



doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz oświadczeniem, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 
osobami, tj.: 1) co najmniej 1 kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, nadzorującego i 
kontrolującego wykonanie usługi, posiadającego co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe, 2) co 
najmniej 5 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających: - co najmniej 2 letnie 
doświadczenie zawodowe, - ukończone szkolenie z zakresu: pierwszej pomocy i obsługi defibrylatora 
AED, - znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym udzielanie informacji osobom 
korzystającym z chronionego obiektu - co najmniej półroczne doświadczenie w obsłudze systemu 
sygnalizacji pożaru i monitoringu CCTV. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności 
polegające na bezpośredniej ochronie obiektu były pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o 
pracę, 3) co najmniej 4 kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających co najmniej 
roczne doświadczenie zawodowe, które stanowić będą skład 2 zmotoryzowanych załóg (grup) 
interwencyjnych. Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w 
oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty 
oraz wykaz osób wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia oraz oświadczenia, przedstawiony w ramach załącznika nr 10. 2. Ponadto w zakresie 
zdolności technicznej pozwalającej na realizację zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje 
odpowiednimi urządzeniami technicznymi, tj. co najmniej dwoma pojazdami mechanicznymi dla grup 
interwencyjnych, posiadającymi minimum dwa systemy łączności przekazywania sygnałów 
alarmowych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Ocena spełnienia warunku 
będzie dokonywana metodą 0 – 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenie dołączone do oferty, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty oraz wykaz urządzeń technicznych, 
przedstawionych w ramach załącznika nr 11 do formularza oferty. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga od wykonawców dołączenia do oferty wykazu osób 
skierowanych do realizacji zamówienia dla uzyskania punktacji w kryterium "doświadczenie osób 
skierowanych do realizacji zamówienia", natomiast wykaz osób na potwierdzenie spełniania warunku 
udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności zawodowej wykonawca dostarczy na 
wezwanie.  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp 
tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP:  
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona w rankingu ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.1 pkt 3 ustawy Pzp - wykazujących brak podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o 
udzielenie zamówienia: 1. aktualny na dzień składania ofert odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne 



przepisy wymagają wpisu do rejestru (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to 
każdego z nich, przy czym wymóg ten nie dotyczy osób fizycznych, 2. dokumenty dotyczące 
podmiotów trzecich, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia – jeśli 
wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:  
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona w rankingu ofert, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, 
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 
ust.1 pkt 1 Pzp - potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków: 1) poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
świadczenia usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. – o 
ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1 432 z późn. zm.), 2) wykaz usług wykonanych w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeśli okres wykonywania działalności jest 
krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz oświadczeniem, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, 4) 
wykaz urządzeń technicznych, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, 
5)poświadczona za zgodność z oryginałem kopia polisy OC, 6) dokumenty dotyczące podmiotów 
trzecich, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim 
Wykonawca powołuje się na ich zasoby, – jeśli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 
USTAWY PZP  
Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia (certyfikatu) niezależnego 
podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normą EN-ISO 9001:2008 
w zakresie świadczenia usług ochrony. Za równoważne uznaje się certyfikaty potwierdzające spełnianie 
odpowiednio wymagań norm w zakresie świadczenia usług ochrony: ISO 9001:2008 lub PN-EN ISO 
9001:2009 (zał. nr 8).  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
1) szczegółowa kalkulacja ceny oferty, składana wraz z ofertą jako jej część (zał. nr 3 do formularza 
oferty), 2) wskazanie w ofercie części zamówienia (zakresu), których wykonanie Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom (jeżeli dotyczy), wraz z firmami podwykonawców (zał. nr 6 do formularza 
oferty), 3) dowód wniesienia wadium, 4) wykaz osób do punktacji w kryterium „doświadczenie osób 
skierowanych do realizacji zamówienia” (zał. nr 4 do formularza oferty), 5) poświadczona za zgodność 
z oryginałem aktualna kopia certyfikatu jakości AQUAP 2110:2009 w zakresie świadczenia usług 
ochrony do punktacji w kryterium „jakość” (zał. nr 5 do formularza oferty). 6) W przypadku, gdy 
Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których mowa w SIWZ dostarczy jego kopię, kopia 



ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów udostępniających 
Wykonawcy zasoby, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów 
powinny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający 
może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów (np. jeśli 
przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości). 7) 
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
8) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku 
innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy 
Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. 9) Wykonawca powołujący 
się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym 
to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego 
podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż 
zmiana albo rezygnacja przez Wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca 
lub samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż określony w dokumentacji postępowania. 10) 
Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia 
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają 
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą 
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już 
aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  
Informacja na temat wadium  
1. Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien 
wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 4 000,- PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 
groszy). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach 
ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. 
U. 2007 Nr 42 poz. 275 z późn. zm). 3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania 
ofert na cały okres ważności oferty i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą Pzp, 
w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 
ustawy Pzp. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto 
Zamawiającego: 06 1500 1168 1211 6004 1631 0000 z podaniem w treści nazwy przetargu. 5. 
Wniesienie wadium w pieniądzu w formie przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za 
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki 
przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, 
kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do 
oferty, a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia 
wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej 
kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania, a w takim 



przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą. 7. 
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9.Zamawiający żąda 
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku 
ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono 
w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym 
było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający 
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił 
podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy; 3) oraz w przypadku, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, 
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości 
wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.  
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie  
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 



Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz 
jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 

cena 60 

doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia 30 

jakość 10 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 
przeprowadzenia negocjacji nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  



Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez 
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  
etap nr czas trwania etapu 

 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 



podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w zakresie: a) 
terminu realizacji przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia zdarzeń określanych jako siła wyższa, 
których nie można było przewidzieć w chwili podpisania niniejszej umowy i które nie wynikają z winy 
żadnej ze stron, b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, c) zmiany 
wynagrodzenia brutto, wynikającej z: ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz w przypadku 
zwiększenia ilości pracowników ochrony pełniących służbę na 1 zmianie – sytuacja taka może wystąpić 
sporadycznie, w razie wystąpienia wyjątkowej potrzeby Zamawiającego, d) zmiany dotyczącej osób 
reprezentujących strony, z uwagi na niezależne od stron okoliczności (tj. choroba, wypadki losowe, 
nieprzewidziane zmiany organizacyjne), e) zmian teleadresowych stron umowy określonych w 
niniejszej umowie, f) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji umowy, g) zmiany podwykonawstwa - 
powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy. 2. Zmiany 
wymagają aneksu pisemnego do umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 30/01/2017, godzina: 10:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu  
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące 
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 

 


