
Warszawa: Usługi ochroniarskie obiektów uczelni w Warszawie 
Numer ogłoszenia: 398566 - 2014; data zamieszczenia: 04.12.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina , ul. Okólnik 2, 00-368 
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8278309, faks 22 8278309. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ochroniarskie obiektów 
uczelni w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia są usługi ochrony całodobowej realizowane w obiekcie położonym w 
Śródmieściu Warszawy. W zakres ochrony wchodzą: usługi stałe i usługi doraźne. Stałą 
ochroną objęty jest budynek główny i jego ogrodzony teren przy ul. Okólnik 2 w Warszawie 
Usługa stała budynku głównego obejmuje całodobową ochronę świadczoną przez 1 agenta. 
Łączna ilość godzin- 8760 rocznie. Usługi doraźne: Usługi te zamawiane będą w miarę 
występujących okazjonalnie potrzeb związanych z ważnymi uroczystościami oraz imprezami 
artystycznymi odbywającymi się w gmachu głównym, a w okresie letnim (lipiec, sierpień) 
dotyczyć będą również budynku domu studenckiego Dziekanka przy ul. Krakowskie 
Przedmieście 58/60. W odniesieniu do tego obiektu przewidywana jest ochrona podczas 
letnich koncertów na dziedzińcu. Ogólna liczba godzin usług doraźnych wyniesie ok. 300 
godzin. Charakterystyka ochranianego obiektu gmach główny: powierzchnia działki -6715 
m2 powierzchnia zabudowy - 5405 m2 powierzchnia całkowita - 13 586 m2 kubatura 67 761 
m3 Budynek 5 kondygnacyjny, w tym 3 kondygnacje nadziemne. Zabudowa zwarta w formie 
czworoboku. Znaczne przeszklenie - 495 okien. Jedno wejście główne, wyjście ewakuacyjne, 
wejście techniczne. Obiekt ogrodzony, teren oświetlony. Obiekt czynny codziennie (w tym 
soboty i niedziele), a w ograniczonym zakresie również w godzinach nocnych. Obiekt służy 
działalności pedagogicznej oraz artystycznej. Koncerty organizowane są 3 razy w tygodniu w 
ramach oferty publicznej. Zakres czynności ochrony w gmachu głównym, wykonywanych w 
każdy dzień tygodnia obejmuje: ogólną kontrolę ruchu osób obcych, studentów i 
pracowników w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w zależności od potrzeb. nadzór nad 
przestrzeganiem wewnętrznych przepisów porządkowych nocny obchód otaczającego terenu 
nie rzadziej niż co 2 godziny ze sprawdzeniem stanu zamknięcia okien i drzwi, oświetlenia 
oraz zwróceniem uwagi na wszelkie zjawiska mogące stanowić zagrożenie. ścisłą współpracę 



ze służbami portierskimi i recepcyjnymi. podejmowanie czynności interwencyjnych w 
przypadku jakichkolwiek zdarzeń stanowiących zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa. 
doraźną pomoc przy drobnych transportach wewnątrz gmachu kierowanie gości do 
odpowiednich pomieszczeń stosowanie się do przepisów porządkowych Zamawiającego. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art 67 

ust 1 pkt 6, stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 24. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienie wadium w wysokości 
5.000 zł 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku zamawiający żąda od 
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia załączenia do oferty 
ważnej koncesji , zezwolenia na prowadzoną działalność, zgodnie z ustawą o 
ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 (Dz. U. nr 114/1997 poz. 740 z 
późniejszymi zmianami). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku zamawiający żąda od 
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykazania się 
wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywaniem z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie co najmniej 3 (trzech) usług w zakresie uczelni 
wyższych 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku zamawiający żąda od 
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykazania się 
posiadaniem odpowiedniego potencjału technicznego tj.: posiadania na terenie 
Warszawy własnych zmotoryzowanych patroli interwencyjnych w liczbie co 
najmniej 15 patroli. Zobowiązują się zamontować na terenie ochranianego 
obiektu głównego wyposażenie techniczne wspomagające pracę agentów 
ochrony, wymienione w opisie zamówienia. Dysponowania odpowiednio 
wyszkolonym personelem, w tym agentami posiadającymi licencję pracownika 
ochrony fizycznej pierwszego stopnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku zamawiający żąda od 
Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wykazania się 
osobami, które uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 
4 wraz z dokumentami potwierdzającymi wymagane przeszkolenie, 
kwalifikacje. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie konkretyzuje niniejszego warunku. Ocena spełniania 
warunku dokonana zostanie na podstawie złożonego przez Wykonawcę 
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnie ze 
wzorem zamieszczonym w załączniku do SIWZ). 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 



• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• 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. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 80 
• 2 - Ilość realizowanych umów na ochronę obiektów uczelni wyższych - 20 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.chopin.edu.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uniwersytet 
Muzyczny Fryderyka Chopina ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa pokój 217 godz. 7:30-15:00. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 16.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ul. 
Okólnik 2 00-368 Warszawa pokój 213 KANCELARIA godz. 8:00-16:00. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 


