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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:496440-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Usługi dozorowania
2017/S 239-496440
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
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.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,

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
”Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie
kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu.".
Numer referencyjny: ZP/06/09/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
98341140

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
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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.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 165 030.18 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
92521200
92522000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517

II.2.4)

Opis zamówienia:
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
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 22.8.1997r. 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 22.8.1997r. o ochronie osób i mienia.
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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
Kryterium jakości - Nazwa: Kolorystyka umundurowania / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Znajomość więcej niż jednego języka obcego / Waga: 10
Cena - Waga: 80

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
W sekcji II.2.5 wykreśla się sformułowanie "kryterium jakości". Kryteriami oceny ofert były.
Kolorystyka umundurowania - 10 %.
Znajomość więcej niż jednego języka obcego – 10 %,
Cena 80 %,

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.1.6)

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.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
”Obsługa ruchu turystycznego, dozorowanie oraz ochrona osób, mienia, wystaw i eksponatów na terenie
kompleksu zamkowo-parkowego Książ i Palmiarni w Wałbrzychu.".
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Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
04/12/2017

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
EKOTRADE Spółka z o.o.
Melomanów 4
Warszawa
00-712
Polska
Kod NUTS: PL911
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Najtańsza oferta: 2 771 743.28 PLN / Najdroższa oferta: 3 379 089.68 PLN brana pod uwagę

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
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
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
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Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2017
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