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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:521046-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi ochroniarskie
2019/S 212-521046
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adres pocztowy: al. Mickiewicza 30
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213
Kod pocztowy: 30-059
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Trybus
E-mail: dzp@agh.edu.pl
Tel.: +48 126173595
Faks: +48 126173363
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dzp.agh.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.dzp.agh.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.agh.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://e-ProPublico

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ochrona osób i mienia na terenie Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie - KC-zp.272-698/19
Numer referencyjny: KC-zp.272-698/19
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II.1.2)

Główny kod CPV
79710000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotowe postępowanie obejmuje świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie i w
obiektach (w tym domach studenckich, klubach, budynkach administracyjnych i gospodarczych) Miasteczka
Studenckiego AGH w Krakowie w rejonie ulic: Reymonta, Buszka, Tokarskiego, Armii Krajowej, Piastowskiej,
Nawojki, Bydgoskiej, Budryka, Rostafińskiego, Miechowskiej, Akademickiej Bocznej i Akademickiej (załącznik nr
11 - mapa terenu) przy użyciu patroli pieszo-samochodowego i pieszego z wykorzystaniem łączności radiowej
oraz zespołów interwencyjnych.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
AGH Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotowe postępowanie obejmuje świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na terenie i w
obiektach (w tym domach studenckich, klubach, budynkach administracyjnych i gospodarczych) Miasteczka
Studenckiego AGH w Krakowie w rejonie ulic: Reymonta, Buszka, Tokarskiego, Armii Krajowej, Piastowskiej,
Nawojki, Bydgoskiej, Budryka, Rostafińskiego, Miechowskiej, Akademickiej Bocznej i Akademickiej (załącznik nr
11 - mapa terenu) przy użyciu patroli pieszo-samochodowego i pieszego z wykorzystaniem łączności radiowej
oraz zespołów interwencyjnych.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 12

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
A/ Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich
obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp, Zamawiający wykluczy
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z postępowania również Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8
ustawy Pzp.
B/ Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: cena - 60 %; doświadczenie osób
wyznaczonych do realizacji zamówienia w ochronie terenu, na którym obowiązuje eksterytorialność - 40 %.
C/ Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), osób
wykonujących czynności ochrony objęte przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również
podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.
D/ O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają
niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a/ Wiedza i doświadczenie: Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie), należycie zrealizował lub jest w trakcie realizacji:
— co najmniej 1 zamówienie fizycznej ochrony osób i mienia, obejmujące sprawowanie ochrony zabudowanego
i zamieszkanego obszaru miejskiego, o wartości minimum 500 000,00 PLN brutto (pięćset tysięcy
złotych), oraz
— co najmniej 1 zamówienie realizowane przez okres minimum 6 miesięcy na terenie, na którym obowiązuje
eksterytorialność (w rozumieniu art. 50 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dnia 20.7.2018 r. (Dz.U.
2018.1668 t.j. z późn. zm.);
b/ Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować co najmniej:
— 5 grupami interwencyjnymi, składającymi się min. z 2 osób, dostępnymi przez całą dobę,
— 15 osobami do pracy w ochronie terenu i obiektów.
c/ Potencjał techniczny
Wykonawca winien wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponować następującymi narzędziami niezbędnymi do
wykonania zamówienia:
— minimum 3 samochodami sprawnymi technicznie, oznakowanymi jako pojazdy ochrony w sposób
charakterystyczny dla Wykonawcy, w tym co najmniej 1 pojazdem nie starszym niż 5 lat i z przebiegiem
do 100.000 km,
— co najmniej 30 radiotelefonami przenośnym (o mocy min. 5W) wraz z bateriami zapasowymi i co najmniej
1 radiotelefonem stacjonarnym (do zainstalowania na stale w Centrum Monitoringu MS AGH) działającymi na
wydzielonym paśmie Wykonawcy wraz ze stacjami dokującymi.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
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− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Pracownicy skierowani do pracy przez Wykonawcę winni posiadać uprawnienia kwalifikowanego pracownika
ochrony fizycznej tj. muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.2142 j.t. ze zmianami) oraz posiadać uprawnienia do kierowania
pojazdami używanymi do realizacji usługi.

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Realizacja umowy odbędzie się zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Przewidywane
zmiany umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Zgodnie z art. 138g Pzp w postępowaniach, w których przedmiotem zamówienia są usługi społeczne stosuje się
przepisy działu III rozdziału 6 ustawy Pzp. W procedurze przewidziano dodatkowo stosowanie następujących
przepisów ustawy Pzp: art. 17 i 18, działu I rozdz. 2a, działu II rozdz. 5, działu V rozdz. 3 oraz działu VI, art. 89,
95 ust. 2; odpowiednio stosuje się art. 11-11c, art. 22-22d, art. 24, 29-30b, art. 32-35, art. 93 Pzp. Szczegółowe
informacje dot. procedury określono w SIWZ.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 05/12/2019
Czas lokalny: 10:30

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)

Informacje dodatkowe:
A. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 18 000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy zł
00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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B. Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:
1/ aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 i 3 do SIWZ;
2/ wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ + załącznik nr 1a – Kalkulacja cenowa;
3/ pełnomocnictwo;
4/ dokument zawierający dowód, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w trakcie
realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, będzie polegał na zasobach innych
podmiotów;
5/ Dowód wniesienia wadium;
6/ Opis procedury przekazywania wartości pieniężnych Wykonawcy i sposób potwierdzenia dostarczenia ich do
miejsca przeznaczenia.
C. Wykonawca składa ofertę w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy pod adresem https://
eProPublico.pl/.
D. Forma dokumentów:
a) ofertę i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.1.1 SIWZ, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
b) pełnomocnictwo musi być złożone w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przy użyciu
kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub elektronicznej kopii notarialnie poświadczonej;
c) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126 ze
zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub
oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. d) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podWykonawca, w zakresie dokumentów
lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
E. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa wart.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
F. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:
1/ odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
2/ informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
3/ zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
4/ zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5/ wykaz usług;
6/ wykaz osób;
7/ wykaz narzędzi;
8/ oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
9/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
10/ oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dn. 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom,
jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych dział VI, art. 179-art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224584740

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/10/2019
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