
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Ochrona osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w
Katowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000279338

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokolska 2

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-084

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 3511719

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@filharmonia-slaska.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia-slaska.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego w
Katowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-56ab526d-5832-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306897/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-09 10:22
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011910/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona osób i mienia na terenie Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Tak

2.12.) Rodzaj wykonawców, którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia:

art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym składanie ofert i oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1, odbywać się
będzie drogą elektroniczną na platformie zakupowej pod adresem:
https://www.platformazakupowa.pl.
Korzystanie z platformy przez Wykonawców jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w
Regulaminie platformazakupowa.pl. 
Instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, składania
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w
niniejszym postępowaniu znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
Limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty wynosi 150 MB.
Do złożenia oferty, oświadczeń, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp oraz innych oświadczeń i
dokumentów obowiązkowa jest forma elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych znajdują się w Rozdziale 12
SWZ: INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZENIA, WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
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3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 19 ust.1 uPzp Zamawiający określił obowiązki
informacyjne w Rozdziale 28 SWZ: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy i osobom uczestniczącym w przedmiotowym
postępowaniu nie przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych w sprawie naruszenia przepisów RODO dotyczących:
a) prawa do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO;
b) prawa do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) prawa sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawców i osób uczestniczących w
przedmiotowym postępowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3/ZP/AT/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje ochronę osób przebywających na terenie Filharmonii Śląskiej
oraz ochronę mienia przed kradzieżą, zniszczeniem, dewastacją, nieuprawnionym dostępem,
nielegalnym zasiedleniem, podłożeniem ognia itp., tj. ochrona fizyczna i dozór posesji wraz z
budynkiem. 

Usługa będzie świadczona całodobowo przez jednego pracownika ochrony, przy czym
maksymalny czas pracy pracownika ochrony nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.
Ochrona będzie realizowana poprzez pełnienie dyżurów przez uprawnionych pracowników
ochrony, zatrudnionych przez wykonawcę, na terenie chronionej posesji oraz przeprowadzanie
patroli kontrolno-prewencyjnych na terenie wskazanego obiektu, a także poprzez całodobowe
monitorowanie sygnałów wizualnych i dźwiękowych pochodzących z lokalnych systemów
alarmowych i p-poż. 
W razie ujawnienia się jakiegokolwiek zgłoszenia lub alarmu, pracownik wykonawcy musi
natychmiastowo powiadamiać osoby wskazane przez Zamawiającego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wykonawca zagwarantuje stałą i nieprzerwaną łączność
telefoniczną z pracownikami ochrony wykonującymi usługę oraz wsparcie "grupy
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interwencyjnej", tzn. patrolu zmotoryzowanego, przygotowanego i wyposażonego do podjęcia
bezpośredniej interwencji, na wezwanie pracownika ochrony wykonującego usługę na posesji
lub w chronionym obiekcie, mającej na celu oddalenie zagrożenia bądź usunięcie już
istniejącego naruszenia chronionego mienia lub dostępu do tegoż, zatrzymanie sprawców
szkody, zabezpieczenie śladów w przypadku popełnienia czynu zabronionego na chronionym
terenie. Grupa interwencyjna będzie się składała z wystarczającej liczby osób do wykonania
zadania, przy czym zawsze będą to nie mniej niż dwie osoby. Maksymalny czas dojazdu grupy
interwencyjnej, liczony do czasu podjęcia działania na miejsce gdzie zostanie wezwana wyniesie
w nocy nie więcej niż 7 minut, w dzień (rozumiany jako pora dnia od godziny 6:00 do godziny
22:00) nie więcej niż 12 minut. Pracownicy ochrony muszą być umundurowani w sposób
identyfikujący ich jako służbę ochrony, zaopatrzeni w czytelne identyfikatory, środki przymusu
bezpośredniego, zaś w porze o ograniczonej widoczności - w latarki.
Wykonawca, zważywszy na przedmiot działalności statutowej Zamawiającego, do wykonywania
przedmiotu zamówienia oddeleguje stałych pracowników charakteryzujących się wysoką kulturą
osobistą. Z uwagi na charakter czynności wykonywanych w ramach zamówienia noszący
znamiona stosunku pracy, Zamawiający wymaga, stosując klauzulę społeczną, na podstawie art.
95 ust. 1 uPzp, aby wszyscy oddelegowani do realizacji zamówienia pracownicy byli zatrudnieni
na umowę o pracę.
Oddelegowani do obsługi obiektu pracownicy muszą być wpisani na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw
regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. Poz. 829 z późn. zmianami). 
W czasie realizacji usług wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, p-poż.
oraz wewnętrznych przepisów Zamawiającego dotyczących zasad bezpieczeństwa i porządku. 
Pracownicy ochronny będą przeszkoleni w tym zakresie przez Zamawiającego.
Wykonawca będzie prowadził dziennik służby. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym materialną za wszelkie ewentualne szkody
na osobie lub mieniu powstałe podczas wykonywania lub w wyniku niewykonania bądź
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy. Wykonawca ponosi też
odpowiedzialność za inne działania lub zaniechania osób, którymi będzie posługiwał się w celu
wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji umowy do przedłożenia listy
osób wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego i jej bieżącego uaktualniania przed
przystąpieniem do pracy osób nowych. Do listy wykonawca załączy kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganych uprawnień przez poszczególne osoby.

Poniżej dane dotyczące budynku Filharmonii Śląskiej:
- ilość kondygnacji - 6, nadziemnych - 5, podziemnych - 1
- powierzchnia zabudowy obiektu - 1 567,40 m2
- kubatura - 28 872,00 m3
- powierzchnia całkowita - 6 719,90 m2
- powierzchnia użytkowa - 5 238,79 m2

W budynku znajdują się dwa dźwigi osobowe, stacja energetyczna SN, kotłownia wraz z
magazyn oleju opałowego. Budynek jest monitorowany systemem kamer i automatyczną
instalacją sygnalizacji pożaru z centralkami zlokalizowanymi w pomieszczeniu ochrony, ponadto
obiekt posiada system kontroli dostępu do poszczególnych pomieszczeń za pomocą kart
elektronicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na podobne
usługi, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp, w ilości nie większej niż 10 % zamówienia
podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oceny ofert dokona komisja na podstawie danych z Formularza
ofertowego i załączników. Dokładny opis sposobu oceny ofert znajduje się w punkcie 23. SWZ: OPIS
KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY,
WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość wykonywanych usług

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub
rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu
2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie. 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00306897/01 z dnia 2021-12-09

2021-12-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



3. Spełniają warunki w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualną koncesję
wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.
2021 poz. 1995). 
4. Spełniają warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał polisę od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) na jedno i wszystkie
zdarzenia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww.
warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie, czyli dopuszczalne jest sumowanie kwot z polis
Wykonawców w celu uzyskania sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł.
5. Spełniają warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje
minimum dwie usługi ochrony osób i mienia w obiektach, o wartości nie mniejszej niż 150.000,00
zł netto każda, za okres dowolnych wskazanych przez Wykonawcę, kolejnych 12 miesięcy, z
czego co najmniej jedna usługa wykonana została lub jest wykonywana w obiekcie użyteczności
publicznej. Przez obiekt użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Za
budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
b) Wykonawca musi udokumentować, iż dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje do
wykonania zamówienia, tj. wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2021 poz.1995)
6. Spełniają warunki w zakresie aspektów społecznych:
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie przydzielone do wykonania usługi osoby były
zatrudnione na podstawie umowy o pracę (art. 95 uPzp).
b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał osoby niepełnosprawne, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. 2021 poz. 573) i osiągał wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 94 ust. 1 uPzp, nie mniejszy niż 30% oraz aby
oświadczył, że w całym okresie obowiązywania umowy utrzyma go na poziomie nie mniejszym
niż 30%.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, aktualne na
dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących podmiotowych
środków dowodowych:
a) Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 Ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz utrzymaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez cały okres realizacji
zamówienia (Dz. U. 2021. poz. 573) - Załącznik nr 4 do SWZ.
b) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są zatrudnione na
umowę o pracę i posiadają wymagane uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i
czynną umiejętność udzielania pierwszej pomocy lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia
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technicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
c) Wykazu usług ochrony osób i mienia zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, 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 wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W
przypadku nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie należytego wykonania powinno być
wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia
do oferty oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia ich z udziału w postępowaniu, dołącza do oferty oświadczenia
podwykonawców według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.

Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, zgodnie z art. 274 uPzp, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 16 SWZ, chyba że jest w
posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych:
a) Aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia. 
b) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wraz z
dowodami zapłaty składki lub innym dokumentem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową. 
c) Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy wraz z informacjami potwierdzającymi zatrudnienie
na umowę o pracę, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania
zamówienia Dla poszczególnych osób w wykazie należy wskazać posiadane przez nie uprawnienia
poprzez podanie numeru wpisu, uprawnienia, poświadczenia lub podobne. Zamawiający zastrzega
sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje. Wzór
Wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzą brak podstaw wykluczenia w stosunku do każdego z wykonawców
składających wspólnie ofertę.
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W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga
załączenia do oferty oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa. 
Wszelka korespondencja odbywać się będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana treści Umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy
Prawo zamówień publicznych za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymaga formy
pisemnego aneksu, skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 
2. Zmiana Umowy, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia siły wyższej,
przez którą Strony rozumieją takie zdarzenia lub okoliczność, na które Strona nie ma wpływu i
nie zostało ono przez nią wywołane oraz przeciw któremu ta Strona nie mogła w racjonalny
sposób zabezpieczyć się przed zawarciem Umowy, a którego skoro wystąpiło, nie można było w
racjonalny sposób uniknąć lub go przezwyciężyć (np. klęski żywiołowe, strajki, wojna, decyzje
rządowe uniemożliwiające wykonanie Umowy w terminie, itp.) . 
3. Wykonawca powołując się na zaistnienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie Umowy w
terminie zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody potwierdzające tę okoliczność. 
4. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
5. Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia w razie podniesienia płacy minimalnej
lub zmian w zakresie należności publiczno-prawnych wynikających ze zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących podmiotowych środków dowodowych: a)	Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 Ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz utrzymaniu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych przez cały okres realizacji zamówienia (Dz. U. 2021. poz. 573) - Załącznik nr 4 do SWZ. b)	Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia są zatrudnione na umowę o pracę i posiadają wymagane uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i czynną umiejętność udzielania pierwszej pomocy lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. c)	Wykazu usług ochrony osób i mienia zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 wraz z dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie należytego wykonania powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.  W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp, Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału lub uwierzytelnionej kopii pełnomocnictwa.   Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia ich z udziału w postępowaniu, dołącza do oferty oświadczenia podwykonawców według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ.  Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego: Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, zgodnie z art. 274 uPzp, do złożenia w wyznaczonym terminie następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 16 SWZ, chyba że jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych: a)	Aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  b)	Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wraz z dowodami zapłaty składki lub innym dokumentem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową.  c)	Wykaz osób będących w dyspozycji Wykonawcy wraz z informacjami potwierdzającymi zatrudnienie na umowę o pracę, kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia Dla poszczególnych osób w wykazie należy wskazać posiadane przez nie uprawnienia poprzez podanie numeru wpisu, uprawnienia, poświadczenia lub podobne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje. Wzór Wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 10:10
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



