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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139478-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Wrocław: Usługi ochroniarskie

2011/S 85-139478

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
Kontaktowy: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław
(Budynek Wytwórni Filmów Fabularnych - pokój nr 205)
Do wiadomości: Barbara Jodłowska
51-618 Wrocław
POLSKA
Tel.  +48 713475191
E-mail: przetargi@halaludowa.wroc.pl
Faks  +48 713486851
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej www.halaludowa.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. - Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej,
Sekretariat pok. nr 301
ul. Wystawowa 1
Kontaktowy: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. - Budynek Wytwórni Filmów Fabularnych
pok. nr 205
Do wiadomości: Barbara Jodłowska
51-618 Wrocław
POLSKA
Tel.  +48 713475191
E-mail: przetargi@halaludowa.wroc.pl
Faks  +48 713475201
Internet: http://www.halaludowa.wroc.pl

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:139478-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@halaludowa.wroc.pl
www.halaludowa.wroc.pl
mailto:przetargi@halaludowa.wroc.pl
http://www.halaludowa.wroc.pl
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II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Usługi ochrony osób i mienia w obiektach i na terenie otwartym Hali Ludowej we Wrocławiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Główne miejsce świadczenia usług Obiekty i teren otwarty Hali Ludowej we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.
Kod NUTS PL514

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia są: usługi ochrony osób i mienia w obiektach i na terenie otwartym Hali Ludowej
we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) usługi ochrony osób i mienia w formie:
a) bezpośredniej stałej ochrony fizycznej, w systemie posterunków stałych i patrolowo – obchodowym, oraz
polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych
urządzeniach i systemach alarmowych,
b) zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu systemu telewizji dozorowej, zgodnie z załącznikiem
nr 1 i 3 do SIWZ;
2) ochronę organizowanych przez Zamawiającego w latach 2011-2016 imprez w tym imprez masowych;
3) opracowanie projektu wykonawczego w tym specyfikacji sprzętowej i montażowo instalacyjnej wraz z cenami
jednostkowymi netto/brutto i ilościami wymienionego w niej asortymentu sprzętu - urządzeń oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR dla systemu telewizji dozorowej (przemysłowej) CCTV,
dotyczącego obiektu Hali Stulecia wewnątrz i na zewnątrz, parkingu, oraz wjazdu przy kładce dla pieszych od
strony ul. Wróblewskiego, z zastrzeżeniem opisanym w „Uwadze 3”;
4) dostawę sprzętu i materiałów montażowo - instalacyjnych, montaż systemu według projektu opisanego w pkt
3 oraz jego uruchomienie;
5) usługi serwisowania gwarancyjnego i konserwacji telewizji dozorowej, usuwanie awarii oraz wykonywanie
napraw, przeprowadzania kontroli poprawności działania linii zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
6) jednorazowe przeprogramowanie do stacji monitorowania alarmu wraz z instalacją nadajników transmisji
danych GSM.
Uwaga 1. Projekt wykonawczy, o którym mowa w pkt 3 oraz oferowane (na jego podstawie) dostawy sprzętu
i jego montaż – instalacja muszą bezwzględnie spełniać wymagania wynikające z ustawy z 20.3.2009 r. o
bezpieczeństwie imprez masowych – Dz. U. nr 62 poz. 504 z 2009 r. oraz Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z 10.1.2011 r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej – Dz. U.
nr 16 poz. 73 z 2011 r.
Uwaga 2. Zamawiający w formie załącznika nr 10 do SIWZ, załącza jako poglądowy do ewentualnego
wykorzystania przy opracowywaniu projektu wykonawczego (pkt 3), „Opis techniczny” systemu telewizji
dozorowej, opracowany przez P.P.D WroTECH.
Uwaga 3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 nie należy uwzględniać okablowania dla kamer w wewnątrz
Hali Stulecia. Jest ono wykonywane w ramach prowadzonych robót budowlanych.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na:
a) wykonane prace montażowo - instalacyjne - w wymiarze 60 miesięcy;
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b) sprzęt - 60 miesięcy;
Okres gwarancji liczony będzie od podpisania odbioru systemu objętego przedmiotem zamówienia.
Szczegółowy opis i wymagania stawiane do przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1 do 7 do SIWZ.
6. Zamawiający zastrzega, iż podany zakres świadczonych usług może ulec zmniejszeniu w przypadku:
zmian organizacyjnych, remontu obiektu lub jego likwidacji. O zmianie tej Zamawiający powiadomi pisemnie
Wykonawcę z 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zapłaci za rzeczywisty zakres wykonanych usług przy
zachowaniu cen jednostkowych.
7. Zamawiający przewiduje objęcie usługą konserwacji raz w kwartale dodatkowych kamer w ilości max. do
30 szt., które w ramach potrzeb zostaną podłączone do istniejącego systemu w obiekcie Hali Stulecia. W tym
przypadku, niezależnie od ilości sprzętu poddanego konserwacji, Zamawiający zapłaci za wykonaną usługę
wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w formularzu ofertowym dla danego obiektu.
8. Zamawiający udostępni pracownikom Wykonawcy pomieszczenia przeznaczone na portiernie.
9. Obowiązki Wykonawcy:
1) pracowników ochrony pełniących dyżur obowiązuje jednolite umundurowanie i przypięty w widocznym
miejscu identyfikator. Pracownicy ochrony będą wyposażeni przez Wykonawcę w niezbędne, przenośne środki
łączności tj. radiowe urządzenia nadawczo – odbiorcze typu dyspozytorskiego;
2) pracownicy Wykonawcy świadczący pracę na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia, zobowiązani
są w ciągu 10 dni od objęcia stanowiska, do zapoznania się ze schematem organizacyjnym WP Hala Ludowa
i lokalizacją komórek organizacyjnych w WP Hala Ludowa we Wrocławia, a Zamawiający tę wiedzę sprawdzi.
Nienależyte wywiązywanie się z powyższego skutkuje koniecznością wyznaczenia przez Wykonawcę innego
pracownika;
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, kradzieży, włamania, czy dewastacji do pełnej wysokości
szkody. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy stwierdza niezwłocznie jej powstanie
ustala jej wysokość, sporządza na tą okoliczność protokół;
4) w przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego w trakcie wykonywanych prac, Wykonawca jest
zobowiązany w ciągu 14 dni do jej naprawienia. Niedotrzymanie terminu 14 dni upoważnia Zamawiającego
do potrącenia kwoty ustalonego odszkodowania z wynagrodzenia Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy
zobowiązani są do podjęcia wszelkich kroków zmierzających do zminimalizowania ewentualnych szkód,
mogących powstać na skutek zdarzeń losowych;
5) w razie zaistnienia kradzieży, włamania, awarii np. wycieku wody lub zagrożenia np. pożaru Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby, pogotowie i upoważnionych pracowników Zamawiającego
zgodnie z zał. 3 do SIWZ;
6) Wykonawca zobowiązany jest w dniu zakończenia obowiązywania umowy do przekazania w formie pisemnej
Zamawiającemu, kodów instalacji systemu CCTV znajdujących się w obiektach;
7) sporządzanie protokołów odbioru usługi ochrony osób i mienia oraz monitorowania /zgodnie z zał. nr 6/,
usług konserwacyjnych telewizji dozorowej (CCTV), w każdym obiekcie /zgodnie z zał. nr 7/;
8) w przypadku konieczności przyjazdu grupy interwencyjnej, Wykonawca powiadamia Zamawiającego o
zaistniałej sytuacji na drugi dzień po zdarzeniu.
10. Wykonawca zapewni wsparcie zmotoryzowanej grupy interwencyjnej szybkiego reagowania w czasie do
15 minut od momentu zgłoszenia potrzeby w tym zakresie. Dopuszcza się możliwość opóźnienia interwencji
wynikającej z działania sił wyższych, nieprawidłowej pracy łącz lub innych okoliczności, za które, w myśl
Kodeksu cywilnego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
11.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji
umowy, na zasadach, warunkach i w zakresie opisanym w § 6 projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ.



Dz.U./S S85
03/05/2011
139478-2011-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/15

03/05/2011 S85
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

4/15

12. Osoby do realizacji usługi ochrony osób i mienia przed podjęciem pracy zapoznają się ze schematem
organizacyjnym Hala Ludowa i sposobem udzielania informacji klientom (wiedzę w tym zakresie sprawdzi
osoba upoważniona przez Zamawiającego).
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania jednolitego umundurowania dla członków grupy
interwencyjnej.
14. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i załącznikach do niej oraz zgodnie z ofertą.
15.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do
SIWZ.
16. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp).
16a. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez podwykonawców w zakresie:
a) opracowania projektu wykonawczego według zapisu zawartego w dziale III pkt 3 ppkt 3 z uwzględnieniem
„Uwagi 3”,
b) dostawy sprzętu i materiałów montażowo – instalacyjnych według projektu, o którym mowa w ppkt „a”,
c) wykonania prac montażowo–instalacyjnych systemu telewizji dozorowej (CCTV) według projektu, o którym
mowa w ppkt „a”.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000, 92522000, 32000000, 32323500, 35120000, 45315600, 51000000, 50324100, 71000000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Powyżej równowartości kwoty 193 000 EUR.
W zakres usługi wchodzi:
1) całodobowa ochrona osób i mienia zloklizowanego w obiektach i terenie otwartym WP Hala Ludowa we
Wrocławiu, ul. Wystawowa 1 oraz stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, realizowana przez umundurowanych, licencjonowanych
pracowników ochrony w zakresie i na zasadach ustalonych w SIWZ oraz załącznikach a także z warunkami
określonymi w umowie;
2) zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu systemu telewizji dozorowej,
2) Ochrona organizowanych przez Zamawiającego w latach 2011-2016 imprez w tym imprez masowych.
3) Opracowanie projektu wykonawczego w tym specyfikacji sprzętowej i montażowo-instalacyjnej wraz z cenami
jednostkowymi netto/brutto i ilościami wymienionego w niej asortymentu sprzętu - urządzeń oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót - STWiOR dla systemu telewizji dozorowej (przemysłowej) CCTV,
dotyczącego obiektu Hali Stulecia wewnątrz i na zewnątrz, parkingu, oraz wjazdu przy kładce dla pieszych od
strony ul. Wróblewskiego;
4) Dostawa sprzętu i materiałów montażowo - instalacyjnych, montaż systemu według projektu oraz jego
uruchomienie.
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5) Usługi serwisowania gwarancyjnego i konserwacji telewizji dozorowej, usuwanie awarii oraz wykonywanie
napraw, przeprowadzania kontroli poprawności działania linii;
6) Jednorazowe przeprogramowanie do stacji monitorowania alarmu wraz z instalacją nadajników transmisji
danych GSM.
Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia dodatkowych świadczeń usług ochrony osób i mienia, o czym
powiadomi Wykonawcę telefonicznie lub faksem najpóźniej na dwa dni robocze przed planowanym wykonaniem
usługi.
I tak w obiekcie:
— Hala Stulecia - w ilości około 864 godzin miesięcznie,
— Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej - w ilości około 1 152 godzin miesięcznie,
— Terenów otwartych - w ilości około 576 godzin miesięcznie.

II.2.2) Opcje
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Rozpoczęcie 1.9.2011. Zakończenie 31.8.2016

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy
złoty).
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z
dopuszczalnych form) może być wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem,
iż łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając
wadium należy wskazać tytułem jakiego postępowania jest wnoszone.
3. Wadium może być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy: PKO BP; 55 1020 5226 0000 6102 0365 3805,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 275).
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za
pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.
5. Gwarancję i poręczenia należy wystawiać na: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. ul.
Wystawowa 1, 51 – 618 Wrocław i zdeponować w Kasie czynnej w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku
do piątku – pok. Nr 305 w bud. RCTB.
6. W przypadku przesyłania poręczenia lub gwarancji pocztą, oryginał gwarancji należy przesłać na adres: Kasa
Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Hala Ludowa Sp. z o.o., ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, POLSKA, pok. nr
305 w bud RCTB.
7. Z treści gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp w ich literalnym
brzmieniu.
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8. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z prowadzonego
postępowania. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający
sprawdzi w ramach własnych czynności proceduralnych.
9. Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem
wykluczenia z postępowania do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli wniesiono odwołanie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Rozliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia za zadania, o którym mowa w dziale III pkt 3 ppkt 1, 2
SIWZ będzie się odbywało w cyklu miesięcznym, częściowymi fakturami VAT, według faktycznego wykonania
usługi na podstawie protokołów odbioru usługi ochrony osób i mienia oraz monitorowania, podpisanych przez
Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę i doręczonych
Zamawiającemu,na zasadach opisanych w umowie.
2. Rozliczenie należnego Wykonawcy wynagrodzenia, za zadania o których mowa w Dziale III pkt 3 ppkt 3, 4,
5,6 SIWZ będzie się odbywało w cyklu kwartalnym przez cały okres obowiazywania umowy - potwierdzonych
protokołem odbioru, podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego, na podstawie faktur VAT wystawionych
przez Wykonawcę i doręczonych Zamawiającemu, na zasadach opisanych w umowie.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Przez „Wykonawcę” rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą
osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę
w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 11 ustawy Pzp). „Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia publicznego” (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ustawy Pzp.
B). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum).
— Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna, konsorcjum) - art. 23 ust.1
ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
— W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz załączają do
oferty - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
— Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązany jest złożyć
samodzielnie – dokumenty wymienione w dziale VIII pkt A) 3, 4, 5, 6, 7 SIWZ.
— W zakresie dokumentów wymienionych w pkt A)8 SIWZ – powinny zostać złożone przez wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy będą realizowali przedmiot
zamówienia w zakresie objętym koncesją i pozwoleniem.
— Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w Dziale VIII pkt A)1 SIWZ oraz
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wymienione w Dziale VIII pkt A) 2 Wykonawcy mogą złożyć:
a) wspólnie tj.: podpisane przez Pełnomocnika, wszystkich Wykonawców na jednym dokumencie, a w
przypadku oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie
oświadczenia poprzez podpisanie ww. dokumentu przez jednego, kilku lub wszystkich z wykonawców
spełniających warunki udziału w postępowaniu, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; albo
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b) odrębnie tj.: podpisane przez każdego z Wykonawców na odrębnym dokumencie a w przypadku
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia
na odrębnych formularzach przez jednego, kilku lub każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, spełniających warunki udziału w postępowaniu.
— Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą złożyć jako wspólne dla nich
wszystkich dokumenty wymienione w dziale VIII pkt A)9 – A)19 SIWZ.
— W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczące każdego z tych Wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę,
którego dany dokument dotyczy, chyba że inny podmiot ustanowił do tych czynności pełnomocnika.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Tak
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie niniejszego
zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli w
szczególności wykaże on, że:
W zakresie posiadania uprawnień:
1) posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług
ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r.
nr 145, poz. 1221, z późn. zm.),
3. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII niniejszej SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, zobowiązany jest wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1
ustawy Pzp, a także spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26
ust. 2a i ust. 3 ustawy Pzp),
A) Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty: - w formie oryginału:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (Załącznik nr 11 do SIWZ);
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2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 12 do
SIWZ);
3. 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 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych – oświadczenie w zakresie
art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;
4. 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 ofert;
5. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, 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 ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - w odniesieniu do podmiotów
zbiorowych,
8. aktualną:
a) koncesję na prowadzenie działalności objętej zamówieniem wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji, o której mowa w ustawie z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 145,
poz. 1221, z późn. zm.);
b) pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo
– odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmującej
swym zasięgiem miasto Wrocław.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Opis sposobu dokonywania
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli w
szczególności wykaże on, że:
W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 PLN (pięć milionów złotych);
2) znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. dysponuje środkami finansowymi
lub zdolnością kredytową w wysokości co najmniej 2 000 000,00 PLN (dwa miliony złotych)
Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w dziale VIII SIWZ.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.
Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, zobowiązany jest wykazać
odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1
ustawy Pzp, a także spełnianie przez oferowane usługi, wymagań określonych przez zamawiającego oraz brak
podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (art. 26
ust. 2a i ust. 3 ustawy Pzp),
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Wykonawca może 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. Wykonawca 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 (art. 26 ust. 2b ustawy Pzp).
A) Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty:
— w formie oryginału:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust.1 ustawy Pzp (załącznik nr 11 do SIWZ),
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 12 do
SIWZ),
3. 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 –
potwierdzającą spełnianie warunku określonego w dziale VII pkt 2.8).
4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy
– jako spełnienie warunku określonego w dziale VII pkt 2.9, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
5. w przypadku polegania na zdolnościach finansowych innego podmiotu:
a) w szczególności pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w formie oryginału, oraz,
b) informacji, o której mowa w pkt 18 (SIWZ) dotyczącej tego podmiotu. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny
wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej (dot. pkt
17 i 18 SIWZ) wymaganych przez Zamawiającego, Wykonawca może przedstawić inny dokument, który w
wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku (art. 26 ust. 2c).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów 1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli w
szczególności wykaże on, że:
W zakresie wiedzy i doświadczenia:
2) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub aktualnie wykonuje z należytą starannością, co najmniej dwie usługi
ochrony osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN
(milion złotych) brutto każda, oraz udokumentuje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
3) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub aktualnie wykonuje z należytą starannością, co najmniej dwie usługi
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monitoringu oraz jego konserwacji w obiektach, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy)
brutto każda, oraz udokumentuje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
4) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub aktualnie wykonuje z należytą starannością, co najmniej dwie usługi
ochrony imprezy masowej na minimum 5 000 (pięć tysięcy) widzów/uczestników każda.
Uwaga dot. pkt 2; Przez obiekt użyteczności publicznej Zamawiający rozumie - wszystkie budynki dla
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty i szkolnictwa wyższego,
nauki, opieki zdrowotnej, takie jak: przychodnie zdrowia i szpitale, opieki społecznej i socjalnej (domy dziennego
pobytu emeryta, żłobki), obsługi bankowej, pocztowej, telekomunikacyjnej, handlu, usług, sportu, turystyki,
obsługi pasażerskiej we wszystkich rodzajach transportu oraz pozostałe budynki biurowe i socjalne. Definicję
takiego obiektu przewiduje § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 roku (Dz. U. nr 75
poz. 690 z późniejszymi zmianami).
W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
1) dysponuje co najmniej 20 (dwudziestoma) osobami do realizacji usługi ochrony osób i mienia posiadającymi
licencje pracownika ochrony fizycznej co najmniej I stopnia, zgodnie z ustawą z dn. 22.08.1997r. o ochronie
osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), oraz posiadającymi umiejętność obsługi
komputera w zakresie co najmniej podstawowym;
2) dysponuje grupami interwencyjnymi (co najmniej dwiema) z czasem reakcji (dotarcie na miejsce alarmu) do
15 minut od chwili wezwania, składającymi się z osób posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej I lub
II stopnia,
W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:
1) dysponuje odrębnymi, niezależnymi środkami łączności, w które będą wyposażone osoby przewidziane do
realizacji zamówienia w ilości co najmniej 20 szt. tj. pracującymi w paśmie radiowym typu dyspozytorskiego, na
podstawie pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie
radiowych urządzeń nadawczo – odbiorczych pracujących w sieci radiowo komunikacyjnej ruchomej lądowej
typu dyspozytorskiego, obejmującym zasięgiem teren miasta Wrocławia.
A) Na potwierdzenie spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany złożyć niżej wymienione
oświadczenia i dokumenty:
— w formie oryginału:
1. oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 11 do SIWZ);
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 12 do
SIWZ);
9. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego w dziale VII pkt. 2.2), pkt 2.3) i pkt 2.4) warunku
wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców -
załącznik nr 13 do SIWZ;
10. dokumenty potwierdzające, że opisane w wykazie z pkt 9 usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
11. w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu (dot. pkt 9) - w szczególności pisemne
zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy
i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału).
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Uwaga: Sytuacja, w której Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu i złoży w
stosunku do tego w szczególności pisemne zobowiązanie, o którym mowa powyżej - oznacza obowiązkowy
udział innego podmiotu w realizacji części zamówienia.
12. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – potwierdzający spełnianie
warunku określonego w dziale VII pkt 2.5) i pkt 2.6) - Załącznik nr 14 do SIWZ,
13. oświadczenie, że osoby wymienione w wykazie z pkt 12, posiadają wymagane uprawnienia –
potwierdzające spełnianie warunku określonego w dziale VII pkt 2.5) i pkt 2.6) - Załącznik nr 14 do SIWZ,
14. w przypadku polegania na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innego podmiotu (dot. pkt 12) - w
szczególności pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału),
15. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – potwierdzający spełnianie
warunku określonego w dziale VII pkt 2.7) - załącznik nr 15 do SIWZ,
16. w przypadku polegania na zasobach technicznych innego podmiotu (dot. pkt. 15) - w szczególności
pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów
technicznych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (w formie oryginału),
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
1. O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie
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IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

ZP/PN/6/2011/DIR

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 10.6.2011 - 09:30
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
10.6.2011 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 10.6.2011 - 10:00
Miejsce
Siedziba Zamawiającego - Budynek Regionalnego Centrum Turystyki Biznesowej (RCTB) - pokój 355.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak
Komisja Przetargowa powołana Decyzją Zarządu Nr 6/2011.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Szczegółowe terminy wykonania zamówienia.
1. Opracowanie projektu wykonawczego w tym specyfikacji sprzętowej i montażowo–instalacyjnej wraz z
cenami jednostkowymi netto/brutto i ilościami wymienionego w niej asortymentu sprzętu - urządzeń oraz
STWiOR w zakresie opisanym w dziale III pkt 3 ppkt 3 SIWZ – od dnia podpisania umowy 15 dni roboczych.
2. Dostawa sprzętu i materiałów montażowo–instalacyjnych, montaż systemu oraz jego uruchomienie – do dnia
31.8.2011 r.
— świadczenie usług portierskich, ochrony osób i mienia w zakresie opisanym w dziale III pkt 3 ppkt 1, 2, 5 i 6
SIWZ – od dnia 1.9.2011 r. do dnia 31.8.2016 r.
9. Obowiązki Wykonawcy:
1) pracowników ochrony pełniących dyżur obowiązuje jednolite umundurowanie i przypięty w widocznym
miejscu identyfikator. Pracownicy ochrony będą wyposażeni przez Wykonawcę w niezbędne, przenośne środki
łączności tj. radiowe urządzenia nadawczo–odbiorcze typu dyspozytorskiego;
2) pracownicy Wykonawcy świadczący pracę na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia, zobowiązani
są w ciągu 10 dni od objęcia stanowiska, do zapoznania się ze schematem organizacyjnym WP Hala Ludowa
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i lokalizacją komórek organizacyjnych w WP Hala Ludowa we Wrocławia, a Zamawiający tę wiedzę sprawdzi.
Nienależyte wywiązywanie się z powyższego skutkuje koniecznością wyznaczenia przez Wykonawcę innego
pracownika;
3) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w mieniu Zamawiającego, w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, kradzieży, włamania, czy dewastacji do pełnej wysokości
szkody. Komisja w składzie przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy stwierdza niezwłocznie jej powstanie
ustala jej wysokość, sporządza na tą okoliczność protokół;
4) w przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego w trakcie wykonywanych prac, Wykonawca jest
zobowiązany w ciągu 14 dni do jej naprawienia. Niedotrzymanie terminu 14 dni upoważnia Zamawiającego
do potrącenia kwoty ustalonego odszkodowania z wynagrodzenia Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy
zobowiązani są do podjęcia wszelkich kroków zmierzających do zminimalizowania ewentualnych szkód,
mogących powstać na skutek zdarzeń losowych;
5) w razie zaistnienia kradzieży, włamania, awarii np. wycieku wody lub zagrożenia np. pożaru Wykonawca
zobowiązany jest powiadomić odpowiednie służby, pogotowie i upoważnionych pracowników Zamawiającego
zgodnie z zał. 3 do SIWZ;
6) Wykonawca zobowiązany jest w dniu zakończenia obowiązywania umowy do przekazania w formie pisemnej
Zamawiającemu, kodów instalacji systemu CCTV znajdujących się w obiektach;
7) sporządzanie protokołów odbioru usługi ochrony osób i mienia oraz monitorowania /zgodnie z zał. nr 6/,
usług konserwacyjnych telewizji dozorowej (CCTV), w każdym obiekcie /zgodnie z zał. nr 7/;
8) w przypadku konieczności przyjazdu grupy interwencyjnej, Wykonawca powiadamia Zamawiającego o
zaistniałej sytuacji na drugi dzień po zdarzeniu;
10. Wykonawca zapewni wsparcie zmotoryzowanej grupy interwencyjnej szybkiego reagowania w czasie do
15 minut od momentu zgłoszenia potrzeby w tym zakresie. Dopuszcza się możliwość opóźnienia interwencji
wynikającej z działania sił wyższych, nieprawidłowej pracy łącz lub innych okoliczności, za które, w myśl
Kodeksu cywilnego, Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.
11.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana ubezpieczy się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu realizacji
umowy, na zasadach, warunkach i w zakresie opisanym w § 6 projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ
12. Osoby do realizacji usługi ochrony osób i mienia przed podjęciem pracy zapoznają się ze schematem
organizacyjnym Hala Ludowa i sposobem udzielania informacji klientom (wiedzę w tym zakresie sprawdzi
osoba upoważniona przez Zamawiającego).
13. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania jednolitego umundurowania dla członków grupy
interwencyjnej.
14. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ i załącznikach do niej
oraz zgodnie z ofertą.
15.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4 do
SIWZ.
16. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Pzp).
16a. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac przez podwykonawców w zakresie:
a) opracowania projektu wykonawczego według zapisu zawartego w dziale III pkt 3 ppkt 3 z uwzględnieniem
„Uwagi 3”,
b) dostawy sprzętu i materiałów montażowo – instalacyjnych według projektu, o którym mowa w ppkt. „a”,
c) wykonania prac montażowo – instalacyjnych systemu telewizji dozorowej (CCTV) według projektu, o którym
mowa w ppkt. „a”.
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C) Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązują przepisy określone w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (Dz. U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa:
1) w pkt A)3., A)4., A)5., A)7 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) w pkt A)6 SIWZ - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy Pzp.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt C)1. ppkt 1) lit.a) i c) oraz ppkt 2) SIWZ, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt C)1. ppkt 1)
lit. b) powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt C)1 SIWZ, 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 C)2. powyżej, stosuje się odpowiednio.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
Zmiany do umowy.
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
— zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy,
— zmiana obowiązującej stawki vat; Jeśli zmiana stawki vat będzie powodować zwiększenie kosztów
wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o
kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
— zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy - dopuszcza się zmianę osób
przedstawionych w ofercie jedynie w uzasadnionych przez Wykonawcę przypadkach oraz za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie może odmówić takiej zgody jeśli nowe osoby będą spełniały
warunki określone przez zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ.
Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie
Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian.
Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: zmiany formalno-organizacyjne, zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób
wskazanych do kontaktów między Stronami.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu
stron.
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Zamawiający zgodnie z art. 142 ust. 3 ustawy Pzp poinformował Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o
zamiarze zawarcia umowy na okres dłuzszy niż 4 lata.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587701
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. 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.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane pisemnie.
9. 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.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 powyżej 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.
11. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
Szczegółowe informacje nt. składania odwołań zawiera dział VI ustawy Pzp i dział XXI SIWZ.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza - Seretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.  +48 224587801
Faks  +48 224587803

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29.4.2011
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