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Kielce: Świadczenie usługi całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi 

kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Zabawek i Zabawy wraz z terenem 

przyległym oraz lokalu przy ul. Mickiewicza 1 w Kielcach 

Numer ogłoszenia: 71643 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Muzeum Zabawek i Zabawy , pl. Wolności 2, 25-367 Kielce, 

woj. świętokrzyskie, tel. 041 3444078, faks 041 3444819. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumzabawek.eu 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi 

całodobowej ochrony mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu 

Muzeum Zabawek i Zabawy wraz z terenem przyległym oraz lokalu przy ul. Mickiewicza 1 

w Kielcach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Całodobowa i 

nieprzerwany i ochrona mienia w obiekcie Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach przy 

Placu Wolności 2 - OBIEKT A w okresie od dnia 01. 07. 2016 r. do dnia 30. 06. 2019 r. a) 

Ochraniany obiekt to czteroskrzydłowy budynek z dziedzińcem wewnętrznym składający 



się z trzech skrzydeł parterowych i jednego piętrowego. Powierzchnia użytkowa 1784,99 

m2 , Budynek postawiono na działce o wymiarach 50x49,5 m (2477,0 m2) , wzdłuż 

północnego skrzydła budynku zlokalizowana jest droga dojazdowa z kostki brukowej. b) 

Budynek wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i napadu, system 

ppoż., oraz system zewnętrznej telewizji przemysłowej (okablowanie poprowadzone w 

budynku jest własnością Muzeum- urządzenia końcowe powinien dostarczyć i podłączyć 

Wykonawca). Monitoring sygnałów z instalacji alarmowych prowadzi firma zewnętrzna na 

podstawie odrębnej, aktualnej umowy z Muzeum. c) W budynku stanowiącym przedmiot 

ochrony, przy głównym wejściu znajduje się dyżurka pracowników ochrony wyposażona w 

centralki systemów alarmowych obiektu A, jak również obiektu B. Usługa będzie 

świadczona w formie bezpośredniej ochrony fizycznej /bez broni/ zgodnie z ustawą z dnia 

22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia /Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. 

zm./ 2) Usługa kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Zabawek i Zabawy (pow. 

użytkowa 1785 m2) wraz z przyległymi chodnikami (250,00 m2), wewnętrznym 

dziedzińcem (635,09 m2) oraz drogi wzdłuż północnego skrzydła obiektu (168,20 m2). 3) 

Całodobowego dozoru poprzez obserwację obrazu z 5 kamer systemu CCTV i monitoringu 

lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku 

wystąpienia sygnałów alarmowych w lokalu użytkowanym przez Muzeum Zabawek i 

Zabawy w Kielcach przy ul. Mickiewicza 1- OBIEKT B w okresie od dnia 01. 07. 2016 r. 

do dnia 30. 06. 2019 r. a) Ochraniany lokal znajduje się na parterze kamienicy przy ul. 

Mickiewicza 1. Powierzchnia użytkowa lokalu to 237,00 m2, w tym: parter 175,38 m2, 

piwnice 61,62 m2. Lokal wyposażony jest w system dozoru wizyjnego, system włamania i 

napadu. Monitoring sygnałów z instalacji alarmowych prowadzi firma zewnętrzna na 

podstawie odrębnej, aktualnej umowy z Muzeum. 4) Codzienne sprzątanie obiektów A i B. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9, 90.62.00.00-9. 

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:  Rozpoczęcie: 

01.07.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest 

zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 12 500,00 PLN (słownie: dwanaście tysięcy 

pięćset złotych 00/100). 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

wymaga posiadania koncesji naprowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

ochrony osób i mienia 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje co 

najmniej:trzy usługi ochrony polegające na ochronie w obiektach użyteczności 

publicznej o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda, (słownie: sto 

dwadzieścia tysięcy złotych), trzy usługi sprzątania polegające na sprzątaniu w 

obiektach użyteczności publicznejo wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto 

każda, (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz złożą dokumenty (referencje) potwierdzające, że usługi objęte 

wykazem zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg wzoru określonego 

w załączniku nr 5 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza wykazanie doświadczenia w 

postaci łącznego świadczenia trzech usług ochrony i utrzymania czystości pod 



warunkiem wykazania łącznej wartości usług nie mniejszej niż 180 000,00 

złotych każda (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia spełnienia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawia spełnienia szczególnych wymagań w zakresie 

spełnienia tego warunku. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 1 

mln. zł. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 



• 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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 - 95 

• 2 - Punkty za wielokrotność maszynowego czyszczenia posadzki - 5 

IV.2.2) 

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  



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

warunków zamówienia: www.muzeumzabawek.eu 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum 

Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, Plac Wolności 2, pok.nr 74 - Sekretariat. 

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

ofert:  14.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Muzeum Zabawek i Zabawy, 25-367 Kielce, 

Plac Wolności 2,Sekretariat pokój 74.. 

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 
 
 


