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Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Adres pocztowy: Plac Zamkowy 4
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-277
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Dębski
E-mail: adebski@zamek-krolewski.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.zamek-krolewski.pl
I.3)

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

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

Nazwa:
Usługi ochrony osób i mienia
Numer referencyjny: ZZ.26.1.17.2020

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
a) dozór ekspozycji sal muzealnych wraz z ich sprzątaniem,
b) bezpośrednia ochrona fizyczna Zamku Królewskiego w Warszawie, zgodnie z jego aktualnym planem
ochrony, oraz służba portierska,
c) ochrona transportów dzieł sztuki (realizacja konwojów),
d) zapewnienie bezpieczeństwa przedsięwzięć (imprez) o charakterze masowym odbywających się na terenie
Zamku Królewskiego w Warszawie,
e) dozór ekspozycji sal muzealnych wraz z ich sprzątaniem w czasie imprez wewnętrznych,
f) dozór ekspozycji sal muzealnych wraz z ich sprzątaniem w czasie imprez zewnętrznych.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92522000 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są następujące usługi:
a) dozór ekspozycji sal muzealnych wraz z ich sprzątaniem,
b) bezpośrednia ochrona fizyczna Zamku Królewskiego w Warszawie, zgodnie z jego aktualnym planem
ochrony, oraz służba portierska,
c) ochrona transportów dzieł sztuki (realizacja konwojów),
d) zapewnienie bezpieczeństwa przedsięwzięć (imprez) o charakterze masowym odbywających się na terenie
Zamku Królewskiego w Warszawie,
e) dozór ekspozycji sal muzealnych wraz z ich sprzątaniem w czasie imprez wewnętrznych,
f) dozór ekspozycji sal muzealnych wraz z ich sprzątaniem w czasie imprez zewnętrznych.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 48

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1. Posiadanie aktualnej koncesji MSWiA, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(t.j. Dz.U.2016.1432 z późn. zm.).
2. Dysponowanie osobami w następującej ilości:
a) co najmniej 36 pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz mających co najmniej trzyletnie
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udokumentowane doświadczenie w ochronie muzeów rejestrowych w okresie ostatnich czterech lat przed
dniem złożenia oferty z czego co najmniej 5 pracowników powinno posiadać szkolenie Echocast lub
równoważne,
b) co najmniej 3 kierowników ds. bezpieczeństwa legitymujących się uprawnieniami wynikającymi z ustawy z
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U.2015.2139 z późn. zm.),
c) co najmniej 15 pracowników służby porządkowej legitymujących się uprawnieniami wynikającymi z ustawy, o
której mowa w punkcie b),
Ciąg dalszy w punkcie VI.3
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Ustawa z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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

Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie prowadzone jest z uwzględnieniem zasad równego traktowania i konkurencji, przejrzystości oraz
proporcjonalności, w trybie określonym w art. 138 n pkt 1 ustawy Pzp, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie
wszyscy zainteresowani Wykonawcy składają oferty wraz z informacjami potwierdzającymi, że nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 01/02/2021
Czas lokalny: 13:00

IV.2.4)

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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Ciąg dalszy punktu III.1.4):
d) co najmniej 5 pracowników służby informacyjnej legitymujących się uprawnieniami wynikającymi z ustawy, o
której mowa w punkcie b),
e) co najmniej 12 pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni będących członkami grupy konwojowej,
f) co najmniej 80 osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie dozoru ekspozycji, z czego:
co najmniej 60 osób powinno posiadać udokumentowane co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie
dozoru sal wystawowych w muzeach rejestrowych w okresie ostatnich czterech lat przed dniem złożenia oferty,
co najmniej 30 osób powinno posiadać szkolenie Echocast,
co najmniej 10 osób powinno posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
g) co najmniej 3 osoby powinny mieć ukończone szkolenie kierowania ochroną muzeów i innych instytucji
kultury przechowujących i udostępniających dobra kultury organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa
i Ochrony Zbiorów potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia.
3. Zgodnie z planem ochrony Zamku Królewskiego w Warszawie Wykonawca świadcząc usługę bezpośredniej
ochrony fizycznej powinien dysponować co najmniej:
2 szt. broni palnej bojowej krótkiej + amunicja do ww. broni wg normatywu,
6 szt. paralizatorów elektrycznych, na które wymagane jest świadectwo broni,
6 szt. ręcznych miotaczy gazu – (RMG),
6 szt. kajdanek,
umundurowaniem pracowników ochrony w kolorze czarnym wg wzoru zatwierdzonego przez Zamawiającego.
Wykonawca do realizacji konwojów powinien dysponować:
bronią krótką i maszynową,
hełmami,
kamizelkami kuloodpornymi,
środkami łączności radiowej umożliwiającymi porozumiewanie się pomiędzy członkami konwoju oraz z
Muzeum, Policją itp.,
środkami transportu dla konwojentów tj. co najmniej trzema samochodami ubezpieczenia ( w tym 1 samochód
co najmniej 9-osobowy) przeznaczony do przewozu konwojentów i kuriera.
W każdym konwoju wszyscy konwojenci wyposażeni będą w broń palną bojową, środki ochrony osobistej, ubiór
zgodny z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca powinien dysponować umundurowaniem pracowników dozoru ekspozycji w kolorze granatowym
wg wzoru zatwierdzonego przez zamawiającego.
4. Właściwe wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) usługę w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej w muzeach rejestrowych o łącznej wartości nie mniejszej
niż 2.000.000 zł brutto rocznie i łącznym czasie trwania co najmniej przez jeden rok,
b) usługę dozoru ekspozycji sal wystawowych w muzeach rejestrowych o łącznej wartości nie mniejszej niż
2.000.000 zł brutto rocznie i łącznym czasie trwania co najmniej przez jeden rok,
c) co najmniej jednej usługi konwoju dzieł sztuki o wartości co najmniej 50 jednostek obliczeniowych.
5. Posiadanie polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę równoważną kwocie nie mniejszej niż
2.000.000,00 zł w dniu złożenia oferty.
6. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
1. Cena szacunkowego rocznego zamówienia brutto liczona wg wzoru określonego w SIWZ (waga 70%),
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2. Doświadczenie wykonawcy określone łączną wartością wykonanych usług w zakresie ochrony fizycznej
i dozoru sal wystawowych w muzeach rejestrowych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert (waga 30%).
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. 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 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi
się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
SIWZ na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1 i 2 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/12/2020

