OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości poniżej 207.000 €
Orkiestra Sinfonia Varsovia
ul. Grochowska 272
03-849 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Ochronę osób i mienia
na terenie oraz w obiektach Orkiestry Sinfonia Varsovia”.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie terenu i
mienia zlokalizowanego na terenie przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie (siedziba Orkiestry
Sinfonia Varsovia).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia, którą można (bezpłatnie) odebrać w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Grochowskiej 272 w godz. 900 - 1500 lub pobrać ze strony internetowej zamawiającego:
www.sinfoniavarsovia.org
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia uzupełniające będą
zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Wadium przetargowe – nie jest wymagane.
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące kryteria:
- Cena brutto za realizację całego zamówienia – 90 %
- Plan ochrony 10 %
Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 1 grudnia 2016 r.
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego przy ul. Grochowskiej 272.
Termin składania ofert upływa dnia 07 maja 2015 r. o godz. 0900.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07 maja 2015 r. o godz. 0930 w siedzibie Zamawiającego
przy ul. Grochowskiej 272.
Termin związania ofertą – 30 dni.
Zgodnie z art. 22 ust. l ustawy, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki, dotyczące:
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A)

Posiadania ważnej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie wykonywania usług ochrony osób i mienia w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz konwojowania wartości
pieniężnych

B)

Posiadania wiedzy i doświadczenia, wykazując, iż w okresie ostatnich 3 lat przed
terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie – zrealizowali:
a)

co najmniej 3 usługi, polegające każdorazowo co najmniej na ochronie budynku
użyteczności publicznej (o powierzchni użytkowej minimum 1.500 m2) w
systemie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu wraz z terenem przyległym
do budynku o powierzchni, co najmniej 10.000 m2, przez okres co najmniej 12-stu
miesięcy dla każdej wykazanej usługi. W przypadku wykazania doświadczenia
usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie
później niż na dzień składania ofert wykonanie w/w usług przez okres co najmniej
12 miesięcy,

b)

co najmniej 3 usługi ochrony imprez biletowanych, w których uczestniczyło
każdorazowo co najmniej 500 osób.

C)

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.

D)

Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający oceni jako spełniony warunek
sytuacji ekonomicznej i finansowej na podstawie opłaconej polisy, a w przypadku jej
braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia potwierdzającej posiadanie w/w ubezpieczenia OC przez
Wykonawcę na kwotę co najmniej 5.000.000,- PLN przy czym ubezpieczenie na jedno
zdarzenie nie może być mniejsze niż 2.000.000,- PLN.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków oraz braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych wraz z ofertą należy załączyć:
1.

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4
ustawy Prawo zamówień publicznych,

2.

Oświadczenie Wykonawcy, o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych,
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3.

Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy należy do grupy kapitałowej, o
której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy. Jeżeli Wykonawca należy do grupy
kapitałowej, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą listę podmiotów należących do tej
samej grupy kapitałowej, zgodnie z wymogiem zawartym w art. 26 ust. 2b ustawy.

4.

Wykaz („Doświadczenie zawodowe” – wzór wykazu stanowi Załącznik do SIWZ), w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
określonego w pkt. B powyżej, usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie. Dowody (np. poświadczenia, referencje, a w przypadku jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać poświadczeń – oświadczenia Wykonawcy) potwierdzające, że wskazane w
wykazie usługi zostały wykonane należycie. W przypadku gdy wskazane w wykazie
usługi wykonane były na rzecz Zamawiającego, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów o których mowa powyżej.

5.

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2
ustawy.

6.

Aktualna – ważna koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych, w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu jaki został określony w pkt. A
powyżej).

7.

Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę wskazaną w pkt. D
powyżej.

8.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5, składa
odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości.

9.

Dokumenty o których mowa w pkt 5, 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
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lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5, 8
powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby
lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 9
stosuje się odpowiednio.
11.

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

12.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt. A – D
powyżej, polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w
realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 2, 5 - 8 powyżej.

13.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą
wykazać, że warunki określone w pkt A – D powyżej, spełniają łącznie wszyscy
Wykonawcy.

14.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze
zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zawarli umowę
regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyli tę umowę Zamawiającemu

15.

Wadium przetargowe nie jest wymagane.

Ogłoszenie przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
27 kwietnia 2015 r.
CPV-74610000-8
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