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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:401351-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2017/S 195-401351

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
525-000-55-73
ul. Ratuszowa 1/3
Warszawa
03-461
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wałęga
Tel.:  +48 226194041
E-mail: przetargi@zoo.waw.pl 
Faks:  +48 226195898
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoo.waw.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://zoo.waw.pl/bip/zamowienia-publiczne.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi związane z działalnością ogrodów zoologicznych

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia oraz transportu wartości pieniężnych Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Warszawie.
Numer referencyjny: NZ-28-8/17

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:przetargi@zoo.waw.pl
www.zoo.waw.pl
http://zoo.waw.pl/bip/zamowienia-publiczne.html
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79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części:
Zadanie Nr 1 – świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje m. in. świadczenie usług całodobowej bezpośredniej ochrony
fizycznej stałej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, zwierzętom oraz osobom
przebywającym na terenie ZOO; ochronę mienia; całodobowe i nieprzerwane prowadzenie monitoringu obiektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 1.1. i 4.1. do SIWZ.
Zadanie Nr 2 – świadczenie usług transportu wartości pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w
Warszawie. Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie bezpiecznych transportów wartości pieniężnych
do wysokości 2 jednostek obliczeniowych z kasy głównej ZOO do banku w granicach administracyjnych m.st.
Warszawy i z powrotem, które odbywać się będą z pracownikiem Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zał. Nr 1.2. i 4.2. do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług całodobowej ochrony osób i mienia Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie, 03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 1/3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: świadczenie usług całodobowej bezpośredniej ochrony
fizycznej stałej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom, zwierzętom oraz osobom
przebywającym na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie; ochronę mienia Zamawiającego,
między innymi przed kradzieżą, pożarem, włamaniem, zniszczeniem oraz wszelkimi przejawami wandalizmu,
zakłóceniami porządku, rozbojami, itp.; całodobowe i nieprzerwane prowadzenie monitoringu obiektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1. i Załączniku Nr 4.1. do SIWZ.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 4 282 306.56 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 31/12/2017
Koniec: 31/12/2020

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 50
000 PLN (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy).
Zamawiający wymaga przez cały okres realizacji zamówienia zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób realizujących ochronę osób i mienia w formie stałej bezpośredniej ochrony fizycznej.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług transportu wartości pieniężnych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Transport wartości pieniężnych z Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie do banku w granicach
administracyjnych m.st. Warszawy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie bezpiecznych transportów wartości pieniężnych do wysokości
dwóch jednostek obliczeniowych z kasy głównej Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie do banku
w granicach administracyjnych m.st. Warszawy i z powrotem, które odbywać się będą z pracownikiem
Zamawiającego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.2. i Załączniku Nr 4.2. do SIWZ.

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 374.05 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 02/01/2018
Koniec: 30/12/2020

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:
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w pkt VI.3) niniejszego ogłoszenia.
Kryteria oceny ofert:
Zadanie Nr 1:
Cena – 80 %
Doświadczenie – 8 %
Standard jakości – 4 %
Czas reakcji patrolu interwencyjnego – 8 %
Zadanie Nr 2:
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Cena – 90 %
Doświadczenie – 10 %
Szczegółowy opis sposobu przyznawania punktów w przyjętych kryteriach został opisany w pkt 18.3. SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.).

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi Załącznik Nr 4.1. do SIWZ dla Zadania Nr 1 oraz
Załącznik Nr 4.2. do SIWZ dla Zadania Nr 2.

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:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-
zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów Rozdziału 6 w
Dziale III „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” (art. 138g – 138s) zgodnie z art. 138n pkt
1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”. Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w PLN równowartość kwoty określonej w art. 138g
ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 31/10/2017
Czas lokalny: 11:30

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

Akceptowane będą faktury elektroniczne

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe
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Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
(pkt 8 i 9 SIWZ);
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432
ze zm.)
— dla Zadania Nr 1 – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego,
— dla Zadania Nr 2 – na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej;
2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej:
— dla Zadania Nr 1 – 100 000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy)
2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących doświadczenia zawodowego wykonawcy,
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości. Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
2.3.1. wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje:
— dla Zadania Nr 1 – co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia realizowaną w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej stałej, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy na rzecz tego samego podmiotu, o
wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN brutto (słownie złotych: sześćset tysięcy) w skali 12 miesięcy
— dla Zadania Nr 2 – co najmniej jedną usługę, polegającą na ochronie osób i mienia realizowaną w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów
wartościowych, o wartości co najmniej 5 000 PLN brutto (słownie złotych: pięć tysięcy)
2.3.2. wykaże, że dysponuje:
dla Zadania Nr 1:
— co najmniej 25 osobami skierowanymi do realizacji zamówienia, z których każda:
— jest wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o
ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 ze zm.);
— posiada minimum dwuletnie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej stałej;
— posługuje się swobodnie językiem polskim w mowie i piśmie;
— osoby wskazane do pełnienia funkcji dowódcy zmiany dodatkowo posługują się językiem angielskim w
stopniu komunikatywnym.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Zgodnie z art. 180 ust. 4 ustawy Pzp w związku z § 5 rozporządzenia w sprawie regulaminu rozpoznawania
odwołań, odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Odwołanie wraz z załącznikami, wnoszone drogą elektroniczną podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu oraz dalsze pisma wnoszone tą
drogą w sprawie, przekazuje się za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, udostępnionej na
stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznej (www.uzp.gov.pl).
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie
drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto
lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z
uzasadnieniem;

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
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 odwołanie wniesiono po wyborze oferty
najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
W sprawach nieuregulowanych wyżej w zakresie przysługujących środków ochrony prawnej, mają
zastosowanie przepisy art. 179 – 198g ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/10/2017
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