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Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Pomorza Środkowego
27780700000
ul. Dominikańska 5-9
Słupsk
76-200
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Statkiewicz
Tel.:  +48 598424081
E-mail: inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl 
Faks:  +48 598426518
Kod NUTS: PL636
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeum.slupsk.pl/BIP/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.muzeum.slupsk.pl/BIP/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samorządowa Instytucja Kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku w latach 2019-2021.
Numer referencyjny: MPŚ-III.261.4.2018.

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:

mailto:inwestycjemps@muzeum.slupsk.pl
http://muzeum.slupsk.pl/BIP/
www.muzeum.slupsk.pl/BIP/
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Przedmiotem zamówienia są usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w
Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.),świadczone na podstawie planu ochrony uzgodnionego z
Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku (plan ochrony do wglądu dla wykonawcy, z którym zostanie
zawarta umowa na świadczenie usług).
Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na cztery części – zadania obejmujące usługi ochrony fizycznej
osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w następujących obiektach Muzeum Pomorza Środkowego w
Słupsku:
-przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku (kompl. 5 zabytkowych obiektów) - CZĘŚĆ I,
-przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku– CZĘŚĆ II,
-w m. Swołowo Nr 8 oraz Swołowo Nr 14 i 15, 76-200 Słupsk, (14 zabytkowych obiektów), oddalonej od Słupska
o ok.16 km – CZĘŚĆ NR III,
-w m. Kluki Nr 27, 76-214 Smołdzino Kluki Nr 27, 76-214 Smołdzino - IV

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku
(kompl. 5 zabytkowych obiektów)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000
79711000
79714000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
76 -200 Słupsk, przy ul. Dominikańskiej 5-9.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest ochrona osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego realizowana w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu elektronicznego SSWiN, CCTV oraz P.poż.:
-fizycznej, stałej ochrony osób i mienia,
-polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych,
w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2021r.
Ochrona winna być świadczona przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wykonawcy,
posiadającego koncesję wymaganą do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem
publicznym, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U.
z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 ze zm.).
Obowiązki Wykonawcy:
-stały dozór obiektów zlokalizowanych:
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. CZĘŚĆ I - przy ul. Dominikańskiej 5-9 w Słupsku tj. w siedzibie głównej Zamawiającego (Zamek Książąt
Pomorskich w Słupsku, Młyn Zamkowy w Słupsku, Brama Młyńska, Dworek –budynek administracyjny,
Spichlerz Richtera), 2 centrale podlegające monitorowaniu przez Centrum Monitorowania Wykonawcy.
Charakterystyka obiektów:
a) Zamek Książąt Pomorskich w Słupsku, ul. Dominikańska 5. Zlokalizowany na działce Nr 555 przy ul.
Dominikańskiej 5 w Słupsku.
Wielokondygnacyjny XVI w., murowany obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków o łącznej kubaturze
– 10.600 m3. Na 3 kondygnacjach zamku znajdują się sale wystawowe, na których prezentowane są
zbiory muzealne. Sale wyposażone są w zamki systemu „jednego klucza”,. Na pozostałych 2 kondygnacje
zamku znajdują się pomieszczenia biurowe oraz magazyny zbiorów muzealnych. W podziemiach zamku
znajduje się restauracja, która funkcjonuje w ramach podpisanej z dzierżawcą umowy. Na parterze zamku
(w holu zamkowym) znajduje się stanowisko pracownika ochrony, centrum zarządzania kamerami telewizji
przemysłowej, Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu i Systemem Sygnalizacji Pożaru oraz depozytariusz
systemu jednego klucza - „master key”. Kamery telewizji przemysłowej rozmieszczone są zarówno w obiektach
podlegających ochronie jak też na zewnątrz obiektów.
b) Młyn Zamkowy w Słupsku, ul. Dominikańska 6. Zlokalizowany na działce Nr 553 przy ul. Dominikańskiej 6 w
Słupsku.
Wielokondygnacyjny XIV w., murowany obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków, o łącznej kubaturze
– 2.293 m3, wyposażony w instalację alarmową p.poż, instalację alarmową antywłamaniową, kamery telewizji
przemysłowej. Wszystkie pomieszczenia magazynowe, sale wystawowe oraz pomieszczenia biurowe
wyposażone zostały w zamki systemu jednego klucza. Na 3 kondygnacjach młyna, w salach wystawowych
eksponowane są zbiory muzealne. Na ostatniej kondygnacji znajdują się magazyny muzealiów. W budynku
młyna wydzielone zostały również pomieszczenia biurowe.
c) Spichlerz Richtera. Zlokalizowany na działce Nr 180 przy Rynku Rybackim Nr 1 w Słupsku.
Wielokondygnacyjny, XIX w. obiekt zabytkowy, o konstrukcji szachulcowej i kubaturze 3.225 m3, wpisany do
rejestru zabytków, wyposażony w instalację alarmową p.poż, instalację alarmową antywłamaniową. Wszystkie
pomieszczenia magazynowe oraz pomieszczenia biurowe wyposażone zostały w zamki systemu jednego
klucza. Na 3 kondygnacjach w budynku spichlerza znajdują się pomieszczenia biurowe oraz pomieszczenia
magazynowe zbiorów muzealnych. W części parterowej spichlerza wydzielono część pomieszczenia z
przeznaczeniem na herbaciarnię, która funkcjonuje w ramach podpisanej z dzierżawcą umowy. Również to
pomieszczenie posiada instalacje alarmową p.poż. oraz antywłamaniową.
d) Brama Młyńska, ul. Dominikańska 8. Zlokalizowana na działce nr 181/1 przy Rynku Rybackim w Słupsku.
Wielokondygnacyjny XVIw., murowany obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków o łącznej kubaturze
1.670 m3, wyposażony w instalację alarmową p.poż, instalację alarmową antywłamaniową.
Budynek administracyjny – Dworek Zlokalizowany na działce Nr 179 przy Rynku Rybackim w Słupsku.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie pracowników ochrony / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
5.000,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego przy ul. Szarych Szeregów 12 w
Słupsku
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000
79711000
79714000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
76 -200 Słupsk, przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku

II.2.4) Opis zamówienia:
CZĘŚĆ II – przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku tj. w siedzibie Zamawiającego (Spichlerz Biały i Budynek
Stróżówki w Słupsku, ), 2 centrale podlegające monitorowaniu przez Centrum Monitorowania Wykonawcy.
Charakterystyka obiektów:
a) Spichlerz Biały w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 12 . Zlokalizowany na działce Nr 194/1 przy ul. Szarych
Szeregów 12 w Słupsku.
Wielokondygnacyjny XIX w., murowany obiekt zabytkowy, wpisany do rejestru zabytków o łącznej kubaturze
– 11.380 m3. Na 6 kondygnacjach spichlerza znajdują się sale wystawowe, na których prezentowane są
zbiory muzealne oraz pomieszczenia towarzyszące tj. pomieszczenia techniczne, sanitariaty, zaplecza
socjalno-biurowe, magazyny eksponatów, studia opracowywania zbiorów, pomieszczenia gospodarcze. Sale
i pomieszczenia towarzyszące wyposażone są w zamki systemu „jednego klucza”, system telewizji dozorowej
wewnętrzny i zewnętrzny, system włamania i napadu oraz system przeciwpożarowy.
b) Budynek Stróżówki w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 12. Zlokalizowany na działce nr 194/1 przy ul. Szarych
Szeregów 12 w Słupsku.
Budynek będzie pełnił funkcję stróżówki i magazynu tymczasowego. Budynek murowany parterowy o łącznej
kubaturze - 208,50 m3. W budynku znajdują się pomieszczenia monitoringu obejmującego dwa spichlerze
i teren działek muzealnych tj. 194/1, 194/2,194/3 o łącznej powierzchni – 6062 m2. W pomieszczeniu
monitoringu będzie pełniony dozór całodobowy. W pomieszczeniu magazynowym przewiduje się krótkotrwałe
przechowywanie materiałów związanych z funkcjonowaniem muzeum, w tym krótkotrwały rozładunek
eksponatów. Na parterze w pomieszczeniu monitoringu znajduje się stanowisko pracownika ochrony,
centrum zarządzania kamerami telewizji przemysłowej, Systemem Sygnalizacji Włamania i Napadu i
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Systemem Sygnalizacji Pożaru oraz depozytariusz systemu jednego klucza . Kamery telewizji przemysłowej
rozmieszczone są zarówno w obiektach podlegających ochronie jak też na zewnątrz obiektów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie pracowników ochrony / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
5.000,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w m. Swołowo Nr 8 oraz Swołowo Nr
14 i 15, 76-200 Słupsk, (14 zabytkowych obiektów).
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000
79711000
79714000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W m. Swołowo Nr 8 oraz Swołowo Nr 14 i 15, 76-200 Słupsk, (14 zabytkowych obiektów), oddalonej od Słupska
o ok.16 km

II.2.4) Opis zamówienia:
CZĘŚĆ III - w m. Swołowo Nr 8, 76-200 Słupsk , w Oddziale Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
i Młynie Zamkowym w Słupsku oddalonej od Słupska ok. 16 km, 2 centrale podlegające monitorowaniu przez
Centrum Monitorowania Wykonawcy.
Charakterystyka obiektów:
a) Chałupa - budynek o konstrukcji szachulcowej, częściowo murowany, bez podpiwniczenia.
Liczba kondygnacji nadziemnych 3, kubatura 1.406,29 m3.
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b) Budynek stodoły- budynek o konstrukcji szachulcowej, częściowo podpiwniczony.
Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 2.908,47 m 3.
c) Budynek obory- budynek o konstrukcji szachulcowej, częściowo murowany. Liczba kondygnacji nadziemnych
1, kubatura 1.648,36 m 3 .
d) Budynek „Bramny”- budynek murowany, o konstrukcji częściowo szachulcowej. Liczba kondygnacji
nadziemnych 1, kubatura 1.100,95 m 3 .
e) Budynek „Gospody” -budynek murowany, o konstrukcji częściowo szachulcowej. Liczba kondygnacji
nadziemnych 1. Kubatura 1.399,20 m 3.
f) Budynek kotłowni - budynek o konstrukcji szachulcowej. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 195,89
m 3 .
Wszystkie w/w (lit. a- f) obiekty zlokalizowane są w jednym, zwartym, zamkniętym kompleksie, na działce
Nr 9/1 w m. Swołowo, stanowiącym w całości Zagrodę Muzealną. Wyposażone w instalację SSWiN i P.Poż.
Powierzchnia terenu objętego ochroną, który stanowi zwartą zabudowę i jest ogrodzony, wynosi ogółem: 5.400
m2. Miejscowość Swołowo przynależna jest terytorialnie do Gminy Słupsk i położona w odległości 16 km od
miasta Słupska.
W m. Swołowo Nr 15, 76-200 Słupsk, w Oddziale Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie i Młynie
Zamkowym w Słupsku, oddalonej od Słupska ok. 16 km, 2 centrale podlegające monitorowaniu przez Centrum
Monitorowania Wykonawcy.
Charakterystyka obiektów:
a) Budynek gospodarczy z piecem chlebowym. Liczba kondygnacji nadziemnych1, kubatura 579,7 m3.
b) Budynek „Stodoły pomorskiej” . Liczba kondygnacji nadziemnych 2, kubatura 2.758,0 m 3.
c) Budynek „Chałupy zagrodnika” . Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 662,0 m 3.
d) Budynek „Domu chlebowego” . Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 118,11m 3 .
e) Budynek stodoły. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 887,00 m 3 .
f) Budynek obory. Liczba kondygnacji nadziemnych 2, kubatura 1.234,13 m 3 .
g) Budynek „Kuźni”. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 135,75 m3 .
h) Budynek gospodarczy z chłodnią. Liczba kondygnacji nadziemnych 1, kubatura 452,50 m3..
Powierzchnia terenu ogółem objętego ochroną ogółem: 6.239 m2.
Łączna powierzchnia terenu na, na którym znajdują się obiekty podlegające ochronie, zlokalizowanych
Swołowie na ogrodzonych działkach nr: 9/1, 33/4, 32/1, 35/1, 33/3, 28/3 wynosi 13.085 m2 .

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie pracowników ochrony / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
3.000,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługi fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w m. Kluki Nr 27, 76-214 Smołdzino
(kompleks 28 zabytkowych obiektów).
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79000000
79711000
79714000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL636
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
W m. Kluki Nr 27, 76-214 Smołdzino (kompleks 28 zabytkowych obiektów), oddalonej od Słupska o ok.41 km.

II.2.4) Opis zamówienia:
CZĘŚĆ IV - w m. Kluki, 76-214 Smołdzino, w Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, oddalonej do
Słupska ok. 41 km. 2 centrale podlegające monitorowaniu przez Centrum Monitorowania Wykonawcy.
W Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach zlokalizowanych jest 28 wolnostojących obiektów zabytkowych,
położonych na łącznej powierzchni 8,50 ha. Obiekty usytuowane są po dwóch stronach drogi dojazdowej we
wsi Kluki. Budynki wyszczególnione w poz. 1), 6) i 28 wyposażone są w system antywłamaniowy oraz system
sygnalizacji pożaru z sygnalizatorem akustyczno-optycznym i monitoringiem. Na terenie oddziału zainstalowany
jest system telewizji przemysłowej CCTV z 16 kamerami zewnętrznymi. który zapewnia nadzór wizyjny nad
obiektami zabytkowymi w Oddziale Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.
Charakterystyka obiektów:
a) Budynek Administracyjny. Liczba kondygnacji 2, kubatura 1060 m3 .
b) Budynek Warsztatowy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 1060 m3 .
c) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 156 m3 .
d) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 288 m3 .
e) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 189 m3
f) Chałupa mieszkalna. Liczba kondygnacji 1, kubatura 342 m3
g) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 92 m3.
h) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 125 m3.
i) Budynek Gospodarczy - szopa. Liczba kondygnacji 1, kubatura 110 m3.
j) Chałupa mieszkalna. Liczba kondygnacji 1, kubatura 243 m3.
k) Budynek Gospodarczy. Liczba kondygnacji 1, kubatura 271 m3.
l) Wiata na łodzie. Liczba kondygnacji 1, kubatura 414 m3 .
m) Szałas Rybacki. Liczba kondygnacji 1, kubatura 144m 3 .
n) Chałupa mieszkalna „Charlotta”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 210 m3 .
o) Chałupa mieszkalna „Z Żoruchowa”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 269 m3 .
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p) Budynek „Szkoły” . Liczba kondygnacji 1., kubatura 940 m3 .
q) Budynek Gospodarczy „Kuchnia”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 154 m3.
r) Sanitariaty. Liczba kondygnacji 1, kubatura 72 m3.
s) Chałupa mieszkalna „Anny Kotsch”. Liczba kondygnacji 1, kubatura 827,20 m3.
t) Budynek Gospodarczo-Inwentarski. Liczba kondygnacji 1, kubatura 190 m3.
u) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 244 m3 .
v) Sanitariaty II. Liczba kondygnacji 1, kubatura 171 m3.
w) Chałupa mieszkalna Nr 5. Liczba kondygnacji 1, kubatura 470,20 m3.
x) Budynek Gospodarczo-Inwentarski. Liczba kondygnacji 1, kubatura 220 m3.
y) Stodoła. Liczba kondygnacji 1, kubatura 154 m3.
z) Chałupa mieszkalna . Liczba kondygnacji 1, kubatura 229,0 m3.
aa) Budynek Gospodarczo-Inwentarski. Liczba kondygnacji 1, kubatura 344 m3.
bb) Budynek „Karczmy u Dargoscha”. Liczba kondygnacji 2, kubatura obiektu 1900,17 m3 . Obiekty
podlegające ochronie są obiektami wolnostojącymi i znajdują się na otwartym terenie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie pracowników ochrony / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2019
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
7.500,00 złotych. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, udzieloną przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 2213).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych warunków

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
1.wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej dwie usługi ochrony osób i mienia, wykonywane nieprzerwanie przez okres 12 m-cy,
każda o wartości minimum:
1) dla CZĘŚCI I – 120.000,00 zł brutto;
2) dla CZĘŚCI II – 120.000,00 zł brutto;
2) dla CZĘŚCI III - 180.000,00 zł brutto;
3) dla CZĘŚCI IV – 60.000,00 zł brutto.
Zastrzeżenie : w przypadku składania oferty na realizacje więcej niż jedną część dla wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu wymagana ilość usług oraz ich wartość nie podlega sumowaniu. Oznacza
to, że wykazane przez Wykonawcę usługi potwierdzą spełnienie warunku udziału w postępowania na każdą z
części, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej dwie usługi
o wartości usług równej lub wyższej jak jest określona warunku na daną cześć.
2.wykaże, że celem realizacji przedmiotu zamówienia dysponuje lub będzie dysponował kwalifikowanymi
pracownikami ochrony (wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) tj.:
1) dla CZĘŚCI I przedmiotu zamówienia – co najmniej 5 pracownikami ochrony,
2) dla CZĘSCI II przedmiotu zamówienia – co najmniej 5 pracownikami ochrony,
3) dla CZĘŚCI III przedmiotu zamówienia – co najmniej 6 pracownikami ochrony,
4) dla CZĘSCI IV przedmiotu zamówienia – co najmniej 3 pracownikami ochrony,
posiadającymi co najmniej 2 - letnie doświadczenie i praktykę zawodową w zakresie ochrony fizycznej osób
i mienia w muzeach lub innych placówkach kultury lub obiektach administracji publicznej lub obiektach
wskazanych w kryterium doświadczenia pkt. 19.4.2. SIWZ , zatrudnionymi przez Wykonawcę w ramach umowy
o pracę.
Zastrzeżenie: w przypadku składania oferty na realizacje więcej niż jedną część dla wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu wymagana ilość pracowników podlega sumowaniu
3. dysponuje co najmniej dwoma (2) grupami interwencyjnymi, zdolnymi do reakcji – interwencji w ochranianym
obiekcie, pozwalającym na dojazd do ochranianego obiektu w czasie nie dłuższym niż:
1) dla CZĘŚCI I przedmiotu zamówienia - 5 minut,
2) dla CZĘŚĆI II przedmiotu zamówienia – 5 minut,
3) dla CZĘŚCI III przedmiotu zamówienia - 25 minut,
4) dla CZĘŚCI IV przedmiotu zamówienia – 50 minut,
pozostającymi w dyspozycji przez 24 godziny na dobę (24/24) oraz jednolitym umundurowaniem.
Wykonawca w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) winien wskazać czy dysponuje grupami interwencyjnymi w
zakresie powyższego warunku.
Zastrzeżenie: w przypadku składania oferty na realizacje więcej niż jedną część dla wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu wymagana ilość grup interwencyjnych nie podlega sumowaniu.
4. wykaże, że dysponuje albo będzie dysponował całodobową bazą monitoringu, umożliwiająca przyjęcie
sygnału zagrożenia czasie nie dłuższym niż 5 sekund i czasie reakcji nie dłuższym niż 5 minut, Wykonawca w
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formularzu ofertowym (załącznik nr 1) winien wskazać czy dysponuje całodobową bazą monitoringu w zakresie
powyższego warunku.
Zastrzeżenie: w przypadku składania oferty na realizacje więcej niż jedną część dla wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu wymagana ilość baz monitoringu nie podlega sumowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania 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 łączących go z nim
stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1
i 8 ustawy PZP.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w pkt. 7.7. SIWZ, nie potwierdzają
spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
-zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
-zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne
lub zawodowe, o których mowa w pkt. 7.2.3. SIWZ.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji
których te zdolności są wymagane.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą na podstawie
punktu 16 SIWZ, zostanie podpisana umowa o treści zgodnej ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ lub odpowiednio : załącznik 4.1 , 4.2, 4.3 lub 4.4
Zamawiający zgodnie z art. 144 przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w
stosunku do treści oferty w następującym zakresie:
-ceny, na skutek:
a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność
zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych
na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
- terminu realizacji umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/01/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 21/11/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2018 r. o godz. 10:30 w Słupsku, przy w Słupsku przy ul.
Dominikańskiej 5-9, pokój nr 8 (Gabinet Dyrektora).
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert zostanie dokonane przez powołaną Komisję Przetargową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, w
okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy części III
zamówienia, polegającego na powtórzeniu podobnych usług fizycznej ochrony osób i mienia oraz monitoringu
elektronicznego, o których mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.
U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.), świadczone na podstawie planu ochrony uzgodnionego z Komendantem
Wojewódzkim Policji w Gdańsku (plan ochrony do wglądu dla wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa na
świadczenie usług). Powtórzenie usług dotyczy obiektów, które zostaną oddane do użytkowania, przewidywany
termin oddania do użytkowania - 2020 rok. Opis budynków przeznaczonych do realizacji usług: 1) Budynek
gospodarczy w Swołowie Gmina Słupsk, 2) Dom mieszkalny nr 39A w Swołowie Gmina Słupsk.Zamówienia o
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których mowa powyżej będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.
Miejscem realizacji zamówień udzielanych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp będzie obszar
administracyjny Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Zakres rzeczowy usług stanowiących przedmiot zamówienia udzielanego na podstawia art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp, nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 24
ust. 1 pkt. 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy PZP.
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie winno zostać złożone
w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym
standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. JEDZ należy złożyć w formie
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z zasadami
określonymi w punkcie 9.20.4 i 9.20.5 SIWZ.
W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w
pkt. 7.2.3. SIWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
-wykazu wykonanych usług, o których mowa w pkt. 7.2.3.1. SIWZ
- wykazu baz monitoringu i grup interwencyjnych, o których mowa w punkcie 7.2.3.3. i 7.2.3.4. SIWZ
- wykazu osób, o których mowa w pkt. 7.2.3.2. SIWZ
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na
wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów i oświadczeń:
- informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu
- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
- 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,
- oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne ,
- oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów wskazanych w punkcie 9.11, 9.12, 9.13. SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
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Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie
zamówienia:
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
PZP, albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków
Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 23.6.1-23.6.2 SIWZ wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2018
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