Numer sprawy: MK III/251/4/15
Koszalin: Świadczenie usług w zakresie stałej ochrony fizycznej i elektronicznej Muzeum w
Koszalinie - 2015 -2017 r.
Numer ogłoszenia: 296012 - 2015;
data zamieszczenia: 04.11.2015 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum w Koszalinie , ul. Młyńska 37/39, 75-420 Koszalin, woj.
zachodniopomorskie, tel. 094 3432011, faks 094 3431220.
 Adres strony internetowej zamawiającego: http://mwk.koszalin.ibip.pl/public
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie stałej
ochrony fizycznej i elektronicznej Muzeum w Koszalinie - 2015-2017 r.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest ochrona osób i mienia Muzeum w Koszalinie w zakresie:
1. Zapewnienia bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej mienia należącego do
zamawiającego położonego przy ulicy Młyńskiej 37-39 w Koszalinie, składającego się z:
− zespołu budynków pałac-młyn;
− budynku administracji;
− budynku działu archeologii;
−

stodoły (budynek działu etnografii);

− skansenu (zabytkowa chałupa i chlewik);
oraz rzeczy znajdujących się w pomieszczeniach tych budynków jak również niezabudowanych
częściach nieruchomości Muzeum. Bezpośrednia ochrona fizyczna stała i doraźna ma być
prowadzona całodobowo przez jedną osobę.
2. Zapewnienia stałej ochrony elektronicznej polegającej na stałym, całodobowym dozorze
sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przekazywanych w elektronicznych urządzeniach i
systemach alarmowych w oparciu o przyłączenie lokalnego systemu włamania i napadu do
Alarmowego Centrum Odbiorczego Wykonawcy i przekazywanie sygnałów alarmowych drogą
radiową za pomocą nadajnika radiowego (Zamawiający dopuszcza także możliwość przesyłu
sygnałów alarmowych poprzez sieć GSM i GPRS). Wykonawca musi zapewnić możliwość

potwierdzania łączności lokalnego systemu alarmowego z Alarmowym Centrum Odbiorczym.
II. 1.4) Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej
niż 50 procent wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające będzie polegać na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i może zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia
zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy usług na zasadach określonych w
ustawie Prawo zamówień publicznych.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79710000-4 - usługi ochroniarskie
79711000-1 - usługi nadzoru przy użyciu alarmu;
92522000-6 - usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 24 miesiące.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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 spełni ten warunek, jeżeli przedstawi oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz przedłoży aktualną koncesję na działalność gospodarczą w zakresie usług
ochrony i mienia, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie
osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2014 r. nr 1099). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na
podstawie weryfikacji tych dokumentów.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał lub w przypadku
świadczeń okresowych wykonuje usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Przez
zakres niezbędny rozumie się co najmniej trzy usługi o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000
zł każda dotyczące ochrony budynków użyteczności publicznej (np urzędy, banki, sądy, szkoły,

uczelnie, instytucje kultury). Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie ww. wykazu
sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, czy usługi zostały wykonane lub są
wykonane należycie.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi udokumentować, że posiada co najmniej:
- dwa samochody patrolujące w dyspozycji na terenie Koszalina przez całą dobę, załogi tych
pojazdów (Zmotoryzowane Grupy Interwencyjne) są wyposażone w przenośne środki
bezprzewodowej łączności radiowej i środki przymusu bezpośredniego;
- bazę monitoringu umożliwiającą przyjęcie sygnału zagrożeń w czasie nie dłuższym niż 5 sekund
i czasem reakcji nie dłuższym niż 6 minut;
- przenośne środki łączności radiowej, kajdanki, pałki wielofunkcyjne i latarki dla każdego
pracownika ochrony.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji przedłożonego dokumentu.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 4 pracownikami
ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy zostaną skierowani do
realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji
przedłożonego wykazu.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni powyższy warunek jeśli przedstawi 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 na sumę ubezpieczenia
nie mniejszą niż 2.000.000 zł. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji
przedłożonego dokumentu.
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 spełnieniu 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;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- 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.
 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;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1) - Cena - 82;
2) - Doświadczenie zawodowe - 10;
3) - Kryterium społeczne - liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - 8.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://mwk.koszalin.ibip.pl/public
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum w
Koszalinie, budynek administracji, pokój numer 4 (pokój zastępcy dyrektora) ul. Młyńska 37-39,
75-420 Koszalin, woj zachodniopomorskie.
IV. 4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.11.2015 godzina 09:45,
miejsce: Muzeum w Koszalinie, ulica Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, sekretariat (pokój 2 budynek administracji).
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.5) 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

