
 

Warszawa: Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie 

Pałacu Młodzieży w Warszawie w roku 2013 

Numer ogłoszenia: 235275 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Młodzieży , Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 6203363, faks 022 6205411. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie ochrony 

na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w roku 2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na ochronie terenu Pałacu Młodzieży w Warszawie 

w 2013 roku. Z uwagi na fakt, że Pałac Młodzieży jest obiektem użyteczności publicznej, na terenie 

którego przebywają osoby nieletnie, pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowego 

zamówienia muszą charakteryzować się wysoką kulturą osobistą oraz wykonywać powierzone 

zadania z największą starannością. Usługi ochrony objęte przedmiotowym zamówieniem muszą 

być prowadzone w okresie: a) od 1 stycznia 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. oraz od 1 września 2013 

r. do 31 grudnia 2013 r. na terenie Pałacu Młodzieży na obszarze 14 tys. m2, na trzech piętrach bez 

windy. W okresie prowadzenia ochrony wskazanym w pkt. 6.2. Wykonawca musi zapewnić: a) 6 

pracowników ochrony (3 kobiety oraz 3 mężczyzn) we wszystkie dni od poniedziałku do piątku (z 

wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach od 1400 do 2030; b) 5 pracowników ochrony (w tym 

co najmniej 1 kobieta) we wszystkie soboty (z wyłączeniem sobót, w których przypadają święta 



państwowe) w godzinach od 830 do 1430. Uwaga: W okresie szkolnych ferii zimowych godziny 

realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie. Zamawiający, z co najmniej 30-dniowym 

wyprzedzeniem, poinformuje Wykonawcę o zmianie na okres ferii zimowych godzin realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Wykonawca musi zapewnić konwojowanie pieniędzy z banku 

zlokalizowanego na terenie Warszawy do siedziby Zamawiającego (średnio 10 razy w okresie 

trwania Umowy) - wartość konwojowanych środków finansowych nie przekroczy kwoty 200.000,00 

zł. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wszystkich warunków wymaganych stosownymi 

przepisami przy przewozie w/w kwoty. O terminie konwoju Zamawiający będzie każdorazowo 

informował upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z minimum dwudniowym wyprzedzeniem. 

Koszty konwojowania muszą zostać uwzględnione w ogólnej cenie za realizację przedmiotowego 

zamówienia. Pracownicy konwojujący pieniądze nie mogą zmniejszać liczby pracowników ochrony 

pełniących na terenie Zamawiającego służbę w dniu przewożenia pieniędzy. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość zażądania zwiększenia liczby pracowników ochrony w przypadku 

organizowania imprez o większym wymiarze. W przypadku zwiększenia liczby pracowników 

ochrony wszystkie koszty z tym związane będą rozliczane na podstawie stawki roboczogodziny 

wskazanej w formularzu oferty. Zamawiający wstępnie przewiduje, że taka sytuacja będzie miała 

miejsce ok. 10 razy w czasie obowiązywania umowy. Jeżeli konieczność zatrudnienia pracowników 

ochrony zajdzie w dni świąteczne, z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje wzrost wynagrodzenia 

w stosunku do stawek określonych w ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 

przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 

r. nr 145 poz. 1221 ze zm.). W zakres obowiązków Wykonawcy związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia w szczególności wchodzi: a) ochrona pomieszczeń Pałacu Młodzieży w Warszawie (w 

tym zwłaszcza toalet damskich i męskich oraz klatek schodowych) poprzez ich stałe patrolowanie w 

godzinach wskazanych w pkt. 6.3. b) sprawdzanie, czy młodzież i dzieci przebywające w Pałacu 

Młodzieży są do tego uprawnione (weryfikowanie legitymacji), c) niezwłoczne powiadamianie policji 

w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, włamania, napadu, dewastacji mienia, itp. d) 

niezwłoczne powiadamianie pogotowia ratunkowego w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, 

jak również usiłowania dokonania lub dokonania napadu, o ile zachodzi taka konieczność, e) 

niezwłoczne powiadamianie straży pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia próby 

podpalenia, f) informowanie przedstawicieli Zamawiającego o zaistniałych awariach, g) 

prowadzenie książki dyżurów zawierającej imię i nazwisko pełniącego służbę pracownika ochrony, 

godziny pełnienia służby, h) podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności mających na 

celu zapewnienie prawidłowej realizacji Umowy, i) niezwłoczne powiadamianie swego pracodawcy 

oraz osoby będącej przedstawicielem Zamawiającego w sprawach wynikających z realizacji 

przedmiotu Umowy, o niemożności wykonywania obowiązków przez pełniącego służbę pracownika 



Wykonawcy, j) w przypadkach, o których mowa w ppkt. b-e Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego powiadomienia o zaistniałych zdarzeniach Dyrektora Pałacu Młodzieży lub osobę 

wskazaną przez Dyrektora do kontaktów roboczych w sprawach wynikających z realizacji 

przedmiotu Umowy, k) wyposażenie pracowników pełniących ochronę w odpowiednie 

umundurowanie, sprzęt oraz identyfikatory z imieniem i nazwiskiem każdego z nich. Pracownicy 

ochrony muszą być ubrani estetycznie, w jednolite mundury. Ewentualne skutki finansowe 

związane z wyposażeniem pracowników Wykonawcy nie obciążają Zamawiającego. Zamawiający 

zobowiązuje się do zapewnienia, pracownikom Wykonawcy pełniącym ochronę, pomieszczenia 

socjalnego z dostępem do sanitariatów i telefonu stacjonarnego wykorzystywanego wyłącznie do 

realizacji połączeń niezbędnych dla prawidłowego realizowania przedmiotu Umowy. Koszt 

nieuzasadnionych połączeń pokrywać będzie Wykonawca, którego pracownik wykonał niezasadne 

połączenia. Zamawiający ma prawo wstępu do pokoju socjalnego w celu jego posprzątania. 

Zamawiający przypomina o całkowitym zakazie palenia obowiązującym na terenie całej placówki. 

W przypadku zaistnienia przypadków losowych powodujących brak możliwości pełnienia dyżuru 

przez pracownika ochrony, Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego zapewnienia 

odpowiedniego zastępstwa. Wykonawca musi posiadać, przez okres realizacji zamówienia, polisę 

ubezpieczeniową od prowadzonej działalności ochrony osób i mienia, opiewającą na kwotę 

minimum 500 tys. zł. Inne postanowienia zawiera projekt Umowy stanowiący załącznik do niniejszej 

specyfikacji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłaszania wniosków o wymianę pracownika 

Wykonawcy, który został skierowany do realizacji przedmiotowego zamówienia. Zamawiający może 

bez podania przyczyny wnosić o wymianę pracownika. Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

wymiany wskazanego pracownika w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania wniosku od 

Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany do CPV nr 79710000-4 - usługi 

ochroniarskie.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

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

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

 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 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, 

właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 



lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Posiadanie ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności aktualne w okresie 

realizacji zamówienia, a w przypadku krótszego okresu ubezpieczenia zobowiążą się do 

jego przedłużenia na cały okres realizacji zamówienia - wysokość ubezpieczenia minimum 

500.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z: a) 

wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji, b) wypełnionego formularza kalkulacji kosztów 

realizacji zamówienia o treści zgodnej z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej 

siwz, c) pisemnego oświadczenia Wykonawcy, czy zamierza on powierzyć 

podwykonawcom wykonanie części zamówienia, d) wykazu podwykonawców z 

określeniem zakresu realizowanych przez nich prac, o ile Wykonawca będzie realizował 

zamówienie z udziałem podwykonawców, e) dokumentów i oświadczeń wymienionych w 

punkcie 13.2 niniejszej specyfikacji. e) jeżeli ofertę podpisuje osoba niefigurująca w 

dokumencie rejestrowym, do Należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa do podpisania 

oferty lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem (pełnomocnictwo 

udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym 

dokumencie). 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.pm.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Pałac Młodzieży 

w Warszawie, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1; pokój 203 I piętro od poniedziałku do piątku w 

godzinach 8.30 - 18.30, soboty 10.00 - 12.30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

28.11.2012 godzina 12:00, miejsce: Pałac Młodzieży w Warszawie, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 

1; pokój 203 I piętro od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 18.30, soboty 10.00 - 12.30. 

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 

 

 


