PŁOCKI OŚRODEK KULTURY I SZTUKI
Im. Franciszki i Stefana Themersonów
UL. Jakubowskiego 10
09-402 PŁOCK
Zaprasza do składania ofert na

Świadczenie usług ochrony osób i mienia w 2021 r.
dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
im. Franciszki i Stefana Themersonów

na usługi społeczne pod nazwą:
Postępowanie prowadzone zgodnie z procedurami art. 138o ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1843)

Płock, dn. 03.12.2020 r.

1.

ZAMAWIAJĄCY
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki Im. F. i S. Themersonów
09 – 402 Płock, , ul. Jakubowskiego 10
telefon: 0 24 366 43 33
e-mail: pokis@pokis.pl
Godziny pracy: 8.00 - 15.30

2.

TRYB POSTĘPOWANIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów
określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”,
art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1843)

3.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

4.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 79 71 0000-4 usługi ochroniarskie
- 79 71 4000-2 usługi w zakresie nadzoru
- 79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu

5.

WZÓR UMOWY (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia)

6.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia 01.01.2021 r. do dn. 31.12.2021 r.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
im F. i S. Themersonów, 09 -402 Płock ul. Jakubowskiego 10 w sekretariacie do
dnia 10.12.2020 r. do godz. 9.00

7.

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2020 r. o godz. 9.15 w siedzibie Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki im F. i S. Themersonów, 09 -402 Płock ul. Jakubowskiego
10 na Sali widowiskowej POKiS z zachowaniem wszelkich zasad reżimu
sanitarnego związanych ze stanem epidemiologicznym.
8.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do prawidłowego przygotowania oferty.
2. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z treścią załącznika nr 3 do niniejszego
ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca przedłoży
więcej niż jedną ofertę, wówczas wszystkie jego oferty zostaną odrzucone.
4. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania,
komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/y
upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w
wysokości odpowiadającej cenie oferty.
5. Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane począwszy od
numeru 1 na pierwszej stronie oferty.
6. Kartki oferty powinny być połączone w sposób uniemożliwiający dekompletację.
7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany w treści oferty muszą
być parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
8. Ofertę należy umieścić w kopercie z napisem:

Oferta na realizację zadania pn.
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w 2021 r.
dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
im. Franciszki i Stefana Themersonów
Nie otwierać przed dniem 10.12.2020 r. do godz. 9.15
Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać
w przypadku, gdy zostanie złożona po upływie terminu do składania ofert.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu
składania ofert zmienić treść dokumentów postępowania. Dokonaną zmianę treści
udostępnia na stronie internetowej na co najmniej 3 dni przed terminem złożenia
ofert. Jeśli niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, o czym również poinformuje
na stronie internetowe www.pokis.pl (zakładka BIP)
10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane
innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: “Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1913) i dołączone do oferty. Informacje, o których mowa, winny być oddzielnie i
trwale spięte.
11. Wykonawca może złożyć w postępowaniu tylko jedną ofertę.
9.

O ZAMÓWIENIE MOŻE UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCA KTÓRY:
1. Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia, tj.
a) posiada ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie
z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. (Dz. U. z 2020 r.
poz. 838)
2. Posiada wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia - w tym zakresie,
Wykonawca musi wykazać, że:
zrealizował lub jest w trakcie realizacji, w okresie ostatnich 4 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej cztery zamówienia polegające na:
a) trzy na wykonaniu usługi fizycznej ochrony osób i mienia podczas
imprez masowych i plenerowych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez
masowych z dn. 20 marca 2009 r (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171), której wartość
w skali roku nie była mniejsza niż 200 tys. zł. brutto w tym usługi w zakresie
wykonania fizycznej ochrony osób i mienia bezpośrednio związanej z kontrolą
osobowo-towarową podczas trwania imprez
oraz
b) jedna na fizyczną ochronę obiektów, której wartość w skali roku nie
była mniejsza niż 100 tys. zł. brutto.
3. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) minimum 40 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
dla pracowników ochrony fizycznej
b) pracownikiem kierującym ochroną, który musi być wpisany na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony dla pracownika ochrony fizycznej

4.

5.

Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia: w dniu podpisania umowy przedstawi aktualne
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 1.400.000,00 złotych za szkody
związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia wyrządzone zarówno
Zamawiającemu jak i osobom trzecim.
W stosunku do którego nie otwarto likwidacji lub ogłoszono upadłość.

10. WYKONAWCA, ZAŁĄCZA DO OFERTY (sporządzonej zgodnie z treścią załącznika
nr 3 do ogłoszenia) - kopię dokumentów (potwierdzonych za zgodność z oryginałem
przez upoważnione osoby ze strony Wykonawcy) na potwierdzenie spełniania
warunków określonych w pkt.9, tj.:
1. Koncesję.
2. referencje.
Wykonawca, który realizował w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu
składania ofert usługę ochrony osób i mienia na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku
przedkładania referencji;
3. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy.
4. dowód wniesienia wadium (wniesionego w innej formie niż w pieniądzu).
11. WYBRANY WYKONAWCA, ZAŁĄCZA W DNIU PODPISANIA UMOWY:
1.
Kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej, zobowiązując się jednocześnie do
kontynuacji umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania umowy.
Nieprzedłużenie i nieprzedłożenie odpowiedniej polisy Zamawiającemu,
stanowi podstawę do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym.
2.
Imienny wykaz osób nadzorujących i kierujących pracownikami ochrony
fizycznej, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
i nr legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
3.
Imienny wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
4.
Umowę regulującą współpracę Wykonawców (tylko w przypadku, gdy zostanie
wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia)
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.
Cena ofertowa jest ceną ryczałtową i powinna uwzględniać wskaźnik inflacji oraz
wszystkie roboty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zadania.
2.
Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
3.
Cena ofertowa musi uwzględniać opłaty wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców, należne podatki.
4.
Ceny określone przez Wykonawcę powinny uwzględniać upusty, jakie Wykonawca
oferuje.
5.
Ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy
i nie podlegają zmianom.
6.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7.
Cena za wykonanie Zlecenia winna zawierać stawkę za jedną godzinę pracy
jednego pracownika ochrony łącznie z wszystkimi kosztami.
13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca przystępując do Ogłoszenia jest zobowiązany wnieść wadium
w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) do upływu terminu składania
ofert.

2. Wadium można wnieść w:
 pieniądzu,
 poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy – Płocki
Ośrodek Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersownów, 09-402 Płock ul. Jakubowskiego
10,
Bank PKO S.A. Nr 61 1240 3174 1111 0010 5596 4679 – kopie dowodu wpłaty
załączyć do oferty.
4. Oferta jest skutecznie zabezpieczona wadium, jeśli pieniądze znajdują się na koncie
5. Zamawiającego w terminie do 10.12.2020 r do godz. 9.00 składania ofert.
6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Ogłoszeniu
zostanie wykluczony z postępowania.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
8. Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca,
którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b. zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający
zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna należy załączyć do oferty
w formie oryginału.
12. Jeżeli oferta jest zabezpieczona wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca
winien uwzględnić wszystkie zapisy dotyczące zatrzymania wadium.
14.

PODWYKONAWCY
1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
2. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia, do których należą:
a. ochrona siedziba POKiS Płock ul. Jakubowskiego 10
b. ochrona osób i mienia podczas imprez i koncertów organizowanych
przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. F. i S. Themersonów na terenie
miasta Płocka
c. dozorowanie i ochrona Amfiteatru, położonego przy ul. Rybaki 15
w Płocku,
d. dozorowanie Domu Darmstadt, położonego przy ulicy Stary Rynek 8
e. podłączenie istniejących systemów alarmowych do stacji monitorowania
alarmów Wykonawcy usługi wraz z jego późniejszą obsługą.

3. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są
już znane, podać nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego
o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.
15.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena - 100%;
2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta przedstawia najkorzystniejszą
cenę do złożenia w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, o których mowa
w pkt. 10, chyba że aktualne dokumenty znajdują się w posiadaniu Zamawiającego.
Wezwanie do uzupełnienia dokumentów możliwe jest na każdym etapie postępowania.
Nieuzupełnienie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy.
3. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, dotyczących treści
złożonych ofert, w wyznaczonym przez siebie terminie i w wyznaczony sposób. Brak
odpowiedzi na wezwanie powoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
4. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub
wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny. Zamawiający odrzuca ofertę
Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze
złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do
przedmiotu zamówienia. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej
ceny spoczywa na Wykonawcy.

16. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie
zamówienia jeżeli:
1.
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
2.
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może
zwiększyć te kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty,
3.
jeżeli postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
17. WYKLUCZENIE WYKONAWCY I ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający wyklucza Wykonawcę, a jego ofertę uznaje za odrzuconą, gdy:
1. Treść oferty nie odpowiada treści ogłoszenia.
2. Oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
3. Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawca, który w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że spełnia warunki udziału, lub
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów,
5. Wykonawca naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych dowodów (jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia).

18. OFERTA WSPÓLNA
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać
że:
1. Warunki określone w punkcie 9 ppkt 1 lit a) musi spełnić każdy z Partnerów
składających ofertę wspólną,
2. warunek określony w punkcie 9 ppkt 2 lit a) i b) musi spełniać przynajmniej jeden
z Partnerów składających ofertę wspólną lub Partnerzy składający ofertę wspólną
spełniają łącznie;
3. warunek określony w punkcie 9 ppkt 3 lit a) i b) spełnia co najmniej jeden z partnerów
składających ofertę wspólną, lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie;
4. warunek określony w punkcie 9 ppkt 4 spełnia co najmniej jeden z partnerów
składających ofertę wspólną, lub Partnerzy składający ofertę wspólną spełniają łącznie;
5. warunek określony w puncie 9 ppkt 5 musi spełniać każdy z Partnerów składający
ofertę wspólną
6. W przypadku, gdy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem
umowy przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.
14. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia Zamawiający zamieści na stronie podmiotowej
BIP (POKiS) informację o udzieleniu zamówienia podając nazwę (firmę) z którym
zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego.
15. W przypadku nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronie
podmiotowej BIP (POKiS) informację o nieudzieleniu zamówienia.
16. W niniejszym postępowaniu Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej
określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.
17. W kwestiach formalnych dotyczących ogłoszenia prosimy o przesyłanie pytań pod adres
e-mail: majazasadowska@pokis.pl
Zamawiający prosi o przekazywanie pytań drogą elektroniczną również w wersji
edytowalnej.

Na oryginale podpis
/-/
Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki
im. F. i S. Themersonów
Radosław Malinowski

