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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.ios.krakow.pl

Kraków: Usługa ochrony osób i mienia IZTW. Sprawa ZP/0001/PU/2014
Numer ogłoszenia: 191176 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania , ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków,
woj. małopolskie, tel. (012) 6339192, faks (012) 6339490.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ios.krakow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia IZTW. Sprawa ZP/0001
/PU/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa ochrony osób i mienia IZTW, o
wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na stałej bezpośredniej ochronie
osób i mienia o wartości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.40.00-2, 79.71.30.00-5, 79.71.10.00-1,
79.71.50.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, iż posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony osób i mienia, o której mowa w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22 sierpnia - o ochronie osób i
mienia (t.j. Dz.U. z 2005 roku, Nr 145, poz. 1221, z poźn. zm.); Ocena spełniania powyższego warunku
zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożoną kopię koncesji wydanej przez Ministra
właściwego ds. wewnętrznych uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i
mienia, wymaganą na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z
2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał albo rozpoczął wykonywanie
przynajmniej czterech usług głównych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, o łącznej wartości nie
niższej niż 500 000,00 złotych brutto. Zamawiający za jedną usługę główną uzna wykonanie albo
wykonywanie w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy usługi polegającej na stałej ochronie
fizycznej osób i mienia w kompleksie budynków biurowych, hal produkcyjnych i magazynowych
znajdujących się na wydzielonym terenie i funkcjonalnie powiązanych o powierzchni użytkowej nie
mniejszej niż 4 000 m2 , której wartość wynosi nie mniej niż 100 000,00 złotych brutto. Ocena spełniania
powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożony wykaz usług
wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje elektronicznym systemem zapewniającym kontrolę pracy
osób wykonujących zamówienie w imieniu Wykonawcy, umożliwiającym zdalny podgląd w systemie
ciągłym (on-line) do historii wykonywanych obchodów chronionych obiektów; dysponuje systemem
umożliwiającym dwutorowe monitorowanie (poprzez linię telefoniczną i/lub radiową i/lub GSM) systemu
sygnalizacji włamania i napadu DYSKAM, z możliwością zdalnego podglądu poprzez internet wszystkich
sygnałów alarmowych generowanych przez system - wymagana kompatybilność z posiadanym przez
Zamawiającego systemem DYSKAM; dysponuje grupami interwencyjnymi (min. dwuosobowe), które
będą realizować patrole zewnętrze w przypadku uruchomienia lokalnych systemów alarmowych. Ocena
spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożony
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania
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zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, iż w celu realizacji przedmiotu zamówienia zapewni minimum jednego
pracownika posiadającego aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony pełniącego
obowiązki Kierownika Zmiany. Ocena spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie wykonawcy potwierdzające, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualne i odnawialne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną wynoszącą nie mniej niż 5 000 000,00 złotych na jedno i wszystkie zdarzenia. Ocena
spełniania powyższego warunku zostanie dokonana metodą spełnia/nie spełnia w oparciu o złożoną
uwierzytelnioną kopię polisy lub inny dokument potwierdzający iż wykonawca został ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
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ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 50
2 - Doświadczenie - 30
3 - Potencjał techniczny - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony zastrzegają sobie możliwość zmian warunków Umowy, jeżeli wykonanie zamówienia lub jego części w
określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, nastąpi konieczność dostosowania
postanowień umowy do obowiązujących przepisów, nastąpi zmiana potrzeb Zamawiającego w zakresie ochrony
obiektów, zmiany są korzystne dla Zamawiającego i wynikają z okoliczności o charakterze obiektywnym.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ios.krakow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Zaawansowanych
Technologii Wytwarzania ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków Zespół ds Zamówień i Umów, budynek F, pok. 119.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2014
godzina 10:00, miejsce: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania ul. Wrocławska 37a, 30-011 Kraków
Kancelaria Ogólna, budynek F pok. 208.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy 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
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