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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:370829-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Usługi dozorowania
2017/S 181-370829
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
„ Zamek Książ ” w Wałbrzychu Spółka z o.o.
ul. Piastów Śląskich 1
Wałbrzych
58-306
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sajnóg
Tel.: +48 746643850
E-mail: sajnog@ksiaz.walbrzych.pl
Faks: +48 746643862
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ksiaz.walbrzych.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.ksiaz.walbrzych.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
ul. Piastów Śląskich 1
Wałbrzych
58-306
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Sajnóg
E-mail: sajnog@ksiaz.walbrzych.pl
Kod NUTS: PL517
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ksiaz.walbrzych.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: spółka prawa handlowego ze 100 % udziałem Gminy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ochrona zabytków,kultura, rekreacja, organizacja wystaw i targów,hotelarstwo, wynajem
nieruchomości,
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego pn ”Obsługa ruchu turystycznego,
dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Ksi.
Numer referencyjny: ZP/06/09/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
98341140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest „Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw
i eksponatów na terenie kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu.”Szacunkowa liczba
godzin niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 157.254 .Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz 2 SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92520000
92510000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
„Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie
kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu.”.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szacunkowa liczba godzin niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 157.254.
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:
a) obsługi ruchu turystycznego oznaczającej kontrolowanie biletów wstępu, formowanie grup turystycznych,
koordynowanie wejść przewodników z grupami na ciąg turystyczny, dozór sal i ekspozycji, w tym
eksponatów muzealnych oraz świadczenia usług szczegółowo opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ wraz z
organizowanymi przez Zamawiającego imprezami nie mającymi charakteru imprez masowych,
b) ochrony osób oznaczającej działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i
nietykalności osobistej osób przebywających na terenach i w obiektach objętych ochroną,
c) dozoru i ochrony mienia w obrębie obu lokalizacji wskazanych poniżej w pkt. 3.3. wraz z rzeczami
znajdującymi się wewnątrz budynków, w tym wystawami i eksponatami (również muzealnymi) oraz
nasadzeniami – zarówno trwałymi, jak i sezonowymi, oznaczającym działania ochrony zapobiegające
przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, takim w szczególności jak: kradzieże z włamaniem, napady
rabunkowe, akty wandalizmu, zamachy terrorystyczne, a także działania przeciwdziałające powstawianiu
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szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczenie do wstępu osób nieupoważnionych na teren
chroniony,
d) działania grupy interwencyjnej w obrębie obu lokalizacji wskazanych poniżej w pkt. 3.3, oznaczających
działanie co najmniej dwóch pracowników ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony, którzy po uzyskaniu sygnału – wezwania realizują zadanie ochrony osób i mienia, w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu i działających w zakresie
dopuszczalnym prawem.
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie niżej wymienionych nieruchomości:
a) na obszarze kompleksu zamkowo-parkowego Książ w Wałbrzychu przy ulicy Piastów Śląskich 1 nieruchomość wg ewidencji gruntów na działkach nr 41 i nr 54, obręb nr 0051 Książ, ma ustanowiony wpis do
księgi wieczystej w Wałbrzychu pod numerem 9426 i obejmuje obszar 25,9680 ha, w tym 4,4159 ha terenu
zabudowanego, na którym znajduje się 10 budynków. Kompleks zamkowo-parkowy Książ nie jest objęty
obowiązkową ochroną w rozumieniu przepisów art. 5 Ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.
b) Palmiarnia w Wałbrzychu przy ulicy Wrocławskiej 158, obejmuje nieruchomość zlokalizowaną wg ewidencji
gruntów na działkach nr 83/28 i nr 83/29, obręb nr 2 Szczawienko, ma ustanowiony wpis do KW w Wałbrzychu
pod numerem SW 1W/00086282/5 i obejmuje obszar 2,0060 ha. Palmiarnia w Wałbrzychu nie jest objęta
obowiązkową ochroną w rozumieniu przepisów art. 5 Ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.
Szczegółowy opis przedmiotu oraz warunki świadczenia usług określa załącznik nr 1 do SIWZ. W trakcie
świadczenia usług Wykonawca (Personel wykonawcy) zobowiązany będzie do przestrzegania Regulaminu
stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.
Na zasadzie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w załączniku nr 1 oraz załączniku nr 2
czynności opisane dla poniższych stanowisk: organizatora ochrony ciągu turystycznego, organizatora wejść,
obsługi szatni, opiekuna ekspozycji, opiekuna tarasów, organizatora ochrony w Palmiarni, organizatora ruchu
turystycznego w podziemiach, opiekuna wystawy w Palmiarni wykonujących pracę w sposób określony w art.
22§1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – KP. Obowiązek nie dotyczy sytuacji w której Wykonawca/Podwykonawca
osobiście wykonuje powyższe czynności (np. jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
wspólnik spółki cywilnej). W takim przypadku Wykonawca musi udowodnić, że wynagrodzenie takiej osoby nie
jest niższe niż określone w obowiązujących przepisach.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Kolorystyka umundurowania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Znajomość więcej niż jednego języka obcego / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/12/2017
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Wadium w wysokości 64 000 PLN.
Niestosuje się zamówień o których mowa w art. 67 ust.1pkt 6.
Stosuje się procedurę odwróconą art 24aa.
Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 12-23 Pzp, art. 24ust.5pkt1 – 2 i 4 –8. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymieniono
w sekcji VI.3 oraz sekcji III.1.3 ogłoszenia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca musi posiadać koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydaną na podstawie
ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2016.1432 ze zm.) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony fizycznej. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie przedmiotowy warunek musi spełniać wykonawca, który będzie wykonywał
czynności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ,
a następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę na wezwanie
Zamawiającego, którego oferta zostanie najwyżej oceniona tj. koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w państwie członkowskim UE, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 –8 Pzp.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów o których
mowa w sekcji VI.3 pkt I Ogłoszenia
1) o których mowa w pkt I pkt 2, 3,4 składa dokument/y wystawione w kraju,w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społ. lub zdrowotne albo, że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (wystawiane nie wcześniej
niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert)
2) o których mowa w pkt I pkt1 składa informacje z odpowiedniego rejestru albo,w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i
6 (wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert)
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
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uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza
terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt. I pkt 4 składa dokument, o którym mowa w II pkt 2,
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania tej osoby wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu
w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 100 000 PLN. (słownie: sto tysięcy złotych).
Ocena warunku nastąpi na zasadzie kryterium spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, a
następnie potwierdzonych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunku: informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału
w postępowaniu określonych w sekcji III ogłoszenia winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców
albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie z zastrzeżeniem III.1.1 ogłoszenia. Żaden z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do
konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zobowiązanie takie należy dołączyć do oferty (niezobowiązujący wzór stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ).
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych Wykonawców lub Wykonawca certyfikowany
przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o
wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę
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certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty
stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w
sekcji III.1.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek doświadczenia, zostanie uznany, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co
najmniej 2 usługi polegające na świadczeniu usług w zakresie obsługi ruchu turystycznego,dozorowania
oraz usług ochrony osób i mienia na kwotę nie mniejszą niż 800 tys. zł brutto każda, w obiektach wpisanych
do rejestru zabytków. Warunek w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, zostanie uznany
za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą realizować
przedmiot zam. tj. co najmniej 21 osobami przeznaczonymi do bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego
oraz ochrony osób i mienia wystaw i eksponatów, od których Zamawiający nie wymaga posiadania wpisu
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, mogących wykazać się co najmniej
24-miesięcznym doświadczeniem zawodowym pracownika ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z
Ustawą o ochronie osób i mienia, co najmniej 2 osobami przeznaczonymi do wykonywania czynności
przewidzianych dla Stanowiska nr 1 i 25 organizator ochrony ciągu turystycznego, posiadającymi wpis
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia zgodnie z przepisami dotyczącymi
ochrony osób i mienia zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia, i posiadającymi minimum 12-miesięczne
doświadczenie zawodowe pracownika ochrony fizycznej osób i mienia; co najmniej 3 osobami przeznaczonymi
do wykonywania czynności przewidzianych dla Stanowiska nr 2,3,4 organizator wejść, od których Zamawiający
nie wymaga posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, mogących
wykazać się co najmniej 24-miesięcznym doświadczeniem zawodowym pracownika ochrony fizycznej osób
i mienia zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia oraz posiadającymi dodatkowe kwalifikacje w zakresie
podstawowej znajomości języka angielskiego lub niemieckiego. Ocena spełniania warunków na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, a następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona. Dokumenty potwierdzające:
dowody określające czy usługi wykazane w JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie,przy czym
dowodami, o których mowa,są referencje bądź inne dok. wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi
były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wyk. lub kadry
kierowniczej.
W przypadku wspólnie ubiegających się, każdy z warunków określonych w sekcji III winien spełniać co najmniej
1 Wyk. albo wszyscy wspólnie z zastrzeżeniem III.1.1.Żaden nie może podlegać wykluczeniu. Wykonawca
może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Jeżeli polega na zdolnościach
lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić, że realizując zam., będzie dysponował niezbędnymi zasobami,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawający ocenia, czy udostępniane zdolności techniczne lub
zawodowe, pozwalają na wykazanie spełniania warunków oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 13–22 i ust.5. W odniesieniu do warunków dot.
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych
podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy. Przewidywane są zmiany umowy na zasadach
określonych w § 12 umowy. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie 5 % ceny łącznej wynikającej ze złożonej oferty.

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)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/10/2017
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. z o.o.
ul. Piastów Śląskich 1,
58-306 Wałbrzych
pokój 24.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
I. Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (składane na wezwanie)
1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp
2. zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
4. informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności
6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
7. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 Pzp
8. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp
9. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2016.716)
10. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert przekazuje oświadczenie o przynależności
lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich Wykonawców.
Na ofertę składa się:
— formularz, JEDZ (wykonawcy, podmiotów udostępniających zasoby, podmiotów na zasobach, których nie
polega, współkonsorcjantów),
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— pełnomocnictwo,
— zobowiązanie podmiotu 3.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie
wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
2. 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 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 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.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. 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.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/09/2017

21/09/2017
S181
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

9/9

