
Ogłoszenie nr 323545 - 2016 z dnia 2016-10-13 r. 

Toruń: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób, mienia 

oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Miejscem 

realizacji przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, przy ulicy 

Władysława Łokietka 5 w Toruniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej  
nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz 

wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych 

organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 

społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych  
nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do 

jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie 

mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub 

wykonawców albo ich jednostki (w %)  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 

powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają 

postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz 

osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z 

innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie 



krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, krajowy numer 

identyfikacyjny 34087521200000, ul. ul. Władysława Łokietka  5, 87100   Toruń, 

woj. kujawsko-pomorskie, państwo , tel. , e-mail 

centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl, faks .  

Adres strony internetowej (URL): http://centrumnowo.kei.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego 

przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, 

czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających 

indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz 

pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania 

można uzyskać pod adresem (URL) 
tak  

http://centrumnowo.kei.pl/ 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia 
tak  

http://centrumnowo.kei.pl/ 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji 

można uzyskać pod adresem 
nie  

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy 

przesyłać: 

Elektronicznie 
nie  

adres  

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób: 
tak  



Inny sposób:  

pisemnie 

Adres:  

ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, V piętro Sekretariat 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można 

uzyskać pod adresem: (URL)  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu. Miejscem realizacji przedmiotu 

zamówienia będzie siedziba Zamawiającego, przy ulicy Władysława Łokietka 5 w 

Toruniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do 

SIWZ.  

Numer referencyjny:  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono 

dialog techniczny  
nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opracowanie „Planu 

ochrony nieruchomości” (dalej zwany „Planem Ochrony Nieruchomości”) dla 

budynku dotyczący terenów zewnętrznych, stacji transformatorowej (w tym 70 

miejsc parkingowych) o powierzchni 4.400,45 m2, ochrona wewnątrz obiektu dla 

CNMW o powierzchni netto 5.184,1 m2, oraz TIT o powierzchni netto 1.314,46 

powierzchnia tarasu dachowego 938,88 m2 w tym dostępna dla TIT 639,37 i 

techniczna dla CNMW 299,51. (obiekt użytkowany będzie przez dwie Instytucje w 

proporcjach 63%:37%, wewnątrz 20%:80%). Całodobowa ochrona fizyczna osób i 

mienia oraz Nieruchomości oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, przez 

koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 ze zm.) 

budynku, realizowane zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę „Planem 

ochrony nieruchomości”. 



 

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 

Dodatkowe kody CPV:79711000-1, 79715000-9, 92521200-1, 92521210-4, 

92521220-7, 92522000-6, 92522200-8 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 

wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej 

lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który 

została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony 

dynamiczny system zakupów: 
Okres w miesiącach: 12 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów 

potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej 

przedmiotem zamówienia tj. koncesji, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1432). Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych przez Wykonawcę 

dokumentów tj. koncesji na wykonywanie działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi 

w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie (wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ) oraz aktualną polisę lub inny dokument, 

potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada on 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Polisa musi 

zawierać w swoim zakresie co najmniej: • ochronę fizyczną mienia i osób również 

podczas imprez masowych. • obejmować winę umyślną, • obejmować rażące 



niedbalstwo, • OC za szkody powstałe po wykonaniu usługi wynikłe z 

nienależytego wykonania Zobowiązania, • włączenie OC z tytułu czystych strat 

finansowych, • minimalny zakres ubezpieczenia OC z włączeniem szkód w 

chronionych wartościach pieniężnych, rzeczach znajdujących się w pieczy, pod 

dozorem lub kontrolą , polegające na ich zniszczeniu.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Posiadanie wiedzy i doświadczenia: W celu wykazania 

spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co 

najmniej: • co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było lub jest bieżące (tj. 

24h na dobę przez 7 dni w tygodniu) monitorowanie systemów alarmowych o 

wartości rocznej nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda, • co najmniej trzy 

usługi, której przedmiotem było lub jest świadczenie usługi ochrony fizycznej osób 

i mienia dla spółek, które świadczą usługi na terenie całej Polski lub 

przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym o wartości rocznej nie mniejszej niż 

200 000,00 zł brutto każda, • co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było 

(jest) świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz obiektu 

muzealno-ekspozycyjnego, o rocznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 

brutto każda. Poprzez obiekt muzealno-ekspozycyjny Zamawiający rozumie 

instytucję specjalizującą się w gromadzeniu przedmiotów o szczególnej wartości 

naukowej, historycznej, artystycznej, kulturalnej lub kulturowej w celu ich 

przechowywania i/lub wystawiania na pokaz w muzeach, instytucjach kultury lub 

innych obiektach, w celach edukacyjnych, pamiątkowych lub ochronnych. W 

odniesieniu do każdej wskazanej w wykazie usługi Wykonawca winien podać ich 

wartości, przedmioty, daty wykonania i odbiorców oraz przedstawić dowody 

potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Dysponowanie 

odpowiednim potencjałem technicznym: W celu wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że: • Wykonawca winien 

posiadać własną Grupę Interwencyjną gwarantującą czas dojazdu do obiektu w 

ciągu 5 min. • Wykonawca winien posiadać własną Stację Monitorowania 

Alarmów, wyposażoną w co najmniej w system kontroli dostępu, CCTV, 

obsługiwaną przez kwalifikowanego pracownika ochrony z doświadczeniem 

minimum 10 lat w branży ochrony. • Wykonawca winien posiadać wyodrębniony 

pion ochrony, który czuwa nad jakością świadczonych usług dokonując kontroli 

między innymi poprzez mobilnych pracowników nadzoru sprawujących kontrole w 

trybie całodobowym, poruszający się w oznakowanych samochodach 

wyposażonych w gps, dającym możliwość kontroli sprawowania nadzoru nad 

usługą, dokonujący kontroli chronionego obiektu w sposób niezapowiedziany. • 

Posterunki ochrony wyposażone w system kontroli i nadzoru wartowników Activ 

Guard, którego zapisy są udostępniane online dla klienta wraz z dostępem ilości 

godzin ochrony z zeszłego miesiąca, podglądem do faktur, przy pomocy jednego 

loginu i hasła tzw. panel klienta. • Wykonawca winien posiadać ważne certyfikaty 



dla norm: - PN-EN ISO 9001 (norma jakościowa), - PN-N 18001 (norma BHP). 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ oraz na 

podstawie złożonych ważnych certyfikatów PN-EN ISO 9001 oraz PN-N 18001 w 

zakresie świadczenia usługi ochrony osób i mienia. Dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia: W celu wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu Wykonawca musi wskazać do wykonywania niniejszego 

zamówienia osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia oraz sprawność motoryczną pozwalającą na ciągłe, szybkie 

przemieszczanie się po wielokondygnacyjnym budynku, w następującym zakresie: 

Lp. Stanowisko Wymagania i zakres powierzonych zadań: 1. Specjalista p-poż. 

Minimum jeden pracownik z uprawnieniami specjalisty ds. przeciwpożarowych. 

Pracownik powinien wykonywać pracę na obiekcie min. 2 dni w tygodniu i w tym 

czasie sprawować kontrolę nad bezpieczeństwem na piętrach w budynku 

Zamawiającego. Ponadto pracownik zobowiązany jest do utrzymywania stałego 

kontaktu z kierownictwem obiektu. 2. Recepcjonista. Minimum jeden 

kwalifikowany pracownik ochrony z praktyką w zakresie komunikacji 

międzyludzkiej oraz obsługi urządzeń i programów elektronicznych. Pracownik 

powinien wykonywać pracę na obiekcie min. 6 dni w tygodniu od wtorku do 

niedzieli, utrzymywać stały kontakt z dowódcą obiektu i wykonywać zadania 

zlecone przez kierownictwo obiektu Zamawiającego w tym m.in. obsługę winy dla 

osób niepełnosprawnych, szatni, sprawdzanie biletów za pomocą palmtopa itp. 

Pracownik winien pracować na obiekcie 24h/dobę. 3. Pracownik monitoringu / 

Dowódca ochrony Minimum jeden kwalifikowany pracownik ochrony z praktyką 

w kierowaniu ludźmi na podobnym obiekcie, z praktyką w zakresie komunikacji 

międzyludzkiej oraz obsługi urządzeń i programów elektronicznych. Do jego 

obowiązków będzie należało wykonywanie zadań zleconych przez kierownictwo 

obiektu CNMW w tym m.in. obsługę windy dla osób niepełnosprawnych, szatni, 

sprawdzanie biletów za pomocą palmtopa itp. Pracownik winien pracować na 

obiekcie 24h/dobę. Pracownik ten dodatkowo będzie pełnił funkcje dowódcy 

obiektu i w tym zakresie musi pozostawać w stałym kontakcie z kierownictwem 

obiektu. 4. Pracownik ochrony. Minimum dwóch kwalifikowanych pracowników 

ochrony, którzy w czasie pracy obiektu sprawują kontrolę bezpieczeństwa na 

piętrach w budynku Zamawiającego. Pracownik powinien wykonywać pracę na 

obiekcie min. 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli. Pracownicy realizujący 

ochronę bezpośrednio na obiekcie i koordynujący, nadzorujący usługę muszą być 

wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z ustawą z dnia 

22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2014, poz. 1099) oraz 

aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie upoważnień wskazanych w/w 

ustawie. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy, aby w swoim zespole 

posiadał minimum jednego pracownika zabezpieczenia technicznego wpisanego na 

listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Zamawiający 

wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach umowy w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przedmiotowego 

postępowania na poniżej wskazanych stanowiskach zostały zatrudnione na 



podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 1666) we wskazanym wymiarze czasu pracy: a) 

Recepcjonista – co najmniej 1 osoba zatrudniona na postawie umowy o pracę w 

wymiarze co najmniej ½ etatu, pozostałe osoby zatrudnione na podstawie umowy o 

pracę w wymiarze co najmniej ¼ etatu; b) Pracownik monitoringu / Dowódca 

ochrony – co najmniej 3 osoby zatrudnione na postawie umowy o pracę w pełnym 

wymiarze czasu pracy, pozostałe osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w wymiarze co najmniej ¼ etatu; c) Pracownik ochrony – co najmniej 2 osoby 

zatrudnione na postawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, 

pozostałe osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej 

¼ etatu. Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe zamówienie zostało wykonane 

przez osoby, które Wykonawca zgłosi w wykazie osób, załączonym do oferty. W 

wypadku, gdy w trakcie realizacji zamówienia, konieczna będzie zmiana którejś z 

osób wymienionych w ofercie, może ona zostać zastąpiona wyłącznie przez osobę 

posiadającą, co najmniej równorzędne doświadczenie, po uprzednim uzyskaniu 

akceptacji Zamawiającego.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących 

czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach 

zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 
24 ust. 5 ustawy Pzp tak  

Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON 

WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu  
tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 2. Oświadczenie o braku podstaw do 



wykluczenia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia 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 - wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 

przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty w ofercie muszą 

być złożone dla każdego z nich. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU: 
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 

lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia – jedno 

oświadczenie składane wspólnie przez wszystkich Wykonawców, musi być 

podpisane przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców). Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 2) wykaz wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych 

usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 3) wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wraz z wykazem 

Wykonawca przedstawi zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej, wszystkich osób zgłoszonych w/w wykazie. Wzór 

wykazu stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 4) oświadczenie, że Wykonawca spełnia 

warunki określone w SIWZ w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 



technicznym. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 5) 

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do 

SIWZ. 6) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia, na kwotę co najmniej 5 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

7) ważne certyfikaty potwierdzające, że Wykonawca świadczy usługi zgodnie z 

normami PN-EN ISO 9001 i PN-N 18001.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH 

PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE 

ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O 

KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
tak,  

Informacja na temat wadium  

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium 

w wysokości – 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych). 2. Wadium musi 

zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach 

bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 

r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 

r. Nr 96, poz. 620). 4. W przypadku kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, 

należy je wpłacić przelewem z opisem „Wadium w postępowaniu na „Świadczenie 

usług ochrony osób, mienia oraz dozoru dla Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy 

w Toruniu” na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Millenium S.A. nr 63 

1160 2202 0000 0002 1660 5229. Zamawiający będzie uważał za skuteczne 

wniesione w ten sposób wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek 

Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu 

składania ofert. 5. W przypadku wadium wnoszonego w formach, o których mowa 

w ust. 3 pkt 2-5 należy w ofercie złożyć kopię dokumentu a oryginał dostarczyć w 

miejscu składania ofert najpóźniej do końca terminu składania ofert. 6. W 

przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z jej treści powinno wynikać 

bezwarunkowe i nieodwołalne prawo (na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego, w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty 

Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 



ust. 4a i ust. 5 ustawy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie 

po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 

ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 

26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub 

nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 

ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 
nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

nie 



 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do 

udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, 

partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu 

zakupów: 
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się 

złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

nie  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji 

potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego 

systemu zakupów:  

nie 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg 

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji 

elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z 

opisu przedmiotu zamówienia: 
nie  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie 

aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie 

będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości 

postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i 



specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji 

elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Aukcja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

nadzór i kontrola realizacji usług 20 

proces szkolenia pracowników ochrony 20 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy 

Pzp (przetarg nieograniczony)  

nie  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert 

wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego 

opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  



 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, 

którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających 

negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

nie  

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w 

licytacji elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji 

elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie 

minimalnych wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Licytacja wieloetapowa 

etap nr czas trwania etapu 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: nie 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo 

wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  



IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli 

dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 20/10/2016, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia 

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem):  

nie  

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

>  

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 

składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, 

jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace 

rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 
 


