
1 

 

BR/145/2018       Kraków, dnia 12 stycznia 2018 r. 
Nr sprawy:  BR-271-1/2018 (312) 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi 

 
Usługa ochrony osób i mienia w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny  
w Krakowie w 2018 r. – postępowanie II 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja "Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie", ul. Kasy 
Oszczędności Miasta Krakowa 14, 30-232 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4253551, 
4253552, faks 012 425 35 52 w. 33. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo-krakow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundacja. 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania  
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) 
tak  
http://zoo-krakow.pl/przetargi/ 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 
tak  
http://zoo-krakow.pl/przetargi/ 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem 
nie  
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu w inny sposób: 
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nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
pisemnie 
Adres:  
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia  
w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2018 r. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia 
w obiektach Fundacji „Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie” w okresie  
od godz. 9.00 dnia 31.01.2018 r. do godz. 9.00 dnia 02.01.2019 r.,  

Łączna ilość świadczonych usług ochrony wyrażona ilością roboczogodzin została określona 
na ok. 33 825 rbh (wliczając w to pracę pracowników ochrony na terenie ogrodu 
zoologicznego, zaplecza administracyjnego, rogatki leśnej oraz wzmocnienia w okresie 
letnim). 

Wykonawca zobowiązuję się do zagwarantowania całodobowego dozoru terenu 
Krakowskiego Ogrodu Zoologicznego, zaplecza administracyjnego oraz obsługi rogatki leśnej: 
a. na terenie ogrodu Zoologicznego trzech agentów ochrony całodobowo,  

a w okresie letnim (15 kwiecień – 15 październik) dodatkowe wzmocnienie jednego 
agenta ochrony w godzinach 9.00 – 18.00 natomiast w soboty, niedziele  
i święta w okresie 15 kwiecień – 30 wrzesień dodatkowe ewentualne wzmocnienie wg 
potrzeb - łącznie około 960 rbh. 

b. na terenie zaplecza administracyjnego usługę ochrony wykonywać  
będzie 1 pracownik ochrony, od poniedziałku do piątku - w godz. 14:45 -7:15,  
a w soboty, niedziele, święta - całodobowo,  

c. obsługa rogatki leśnej wykonywana będzie przez 1 pracownika ochrony - codziennie w 
godz. 9.00 - 18.00 w okresie od 15 kwietnia - 15 października, 
 a w pozostałym okresie praca uzależniona będzie od warunków pogodowych -  
w łącznej ilości ok. 450 rbh 

Realizacja usługi przebiegać będzie w warunkach specyficznych, związanych  
z charakterem instytucji jaką jest ogród zoologiczny. Oznacza to konieczność 
prowadzenia przez agentów ochrony czynności również czynności w zakresie 
następujących obowiązków: 

 właściwa reakcja w sytuacji hipotetycznej ucieczki zwierzęcia ze względu na 
jego charakter i specyfikę zachowań właściwych danemu gatunkowi  

 bieżący monitoring zachowań zwiedzających w stosunku do zwierząt oraz 
zapobieganie niepożądanym zachowaniom i podejmowanie adekwatnych 
reakcji w celu zapobieżenia zachowaniom mogącym wywołać niepokój, stres, 
agresję zwierząt, 
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 przestrzeganie zasad udzielania informacji zgodnie z wytycznymi 
kierownictwa Fundacji MPiOZ,  

 w przypadkach koniecznych przepuszczanie zwierząt pomiędzy wybiegami,  
 bieżący monitoring zachowań zwierząt włącznie z obserwacją ich stanów 

fizjologicznych (ruja, porody), a w razie zauważania nieprawidłowości 
powiadomienie lekarza weterynarii i kierownictwa ZOO) 

 dezynfekcja pojazdów wjeżdżających na teren ZOO zgodnie z wytycznymi 
kierownictwa ZOO 

 pomoc przy rozładunku zwierząt (a w szczególnych przepadkach odbiór  
i umieszczanie zwierząt we wskazanych pomieszczeniach) 

 znajomość zasad postępowania w przypadku porzucenia zwierząt na terenie 
ZOO 

 przestrzegania zasad ustalonych przez kierownictwo Fundacji MPiOZ 
W celu należytego wykonywania powierzonych im obowiązków agenci ochrony powinni 
wykazywać się odpowiednim poziomem wrażliwości, wiedzy i doświadczenia  
w zakresie obserwacji i rozumienia zachowań zwierząt egzotycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem zwierząt niebezpiecznych i dziko żyjących oraz opanować w wysokim 
stopniu procedury postępowania w przypadku hipotetycznej ucieczki zwierzęcia. 

 
 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających nie 
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: Zakończenie: 02.01.2019. 

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

III.1) WADIUM 

 Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 6 000,00 PLN (słownie: sześć 
tysięcy złotych). 

 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
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1) odpisu 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 
ustawy;  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1-3 
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani 
nie ogłoszono upadłości– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

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

 III.3.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o posiadanie aktualnej koncesji w zakresie usług ochrony i mienia w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej, polegającej na stałym dozorze 
sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 
urządzeniach i systemach alarmowych zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia  
z dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.1432 j.t.), przy czym Zamawiający dopuszcza 
równoważne dokumenty na potwierdzenie uprawnień do prowadzenia działalności 
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia obowiązujące w Państwach 
członkowskich Unii Europejskiej 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
 

posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wyrażających się wykonaniem  
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy to w tym okresie – co najmniej 3 usług bezpośredniej ochrony fizycznej 
obiektów użyteczności publicznej, w tym: 

a) co najmniej 2 usług o wartości nie mniejszej niż 400 000 pln, 

b) co najmniej 1 usługą dotyczącą obiektów zlokalizowanych na terenie o 
powierzchni nie mniejszej niż 15 ha 

W przypadku kwot w walutach obcych dla potwierdzenia spełnienia warunku 
Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu 
wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia zakończenia świadczenia 
tych usług. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: 
http://www.nbp.pl/. 

Jeżeli dla potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający 
będzie dokonywał przeliczenia na PLN kwot w walutach obcych wg średniego bieżącego 
kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, jeżeli na dzień wskazany 
wyżej jako moment dokonania przeliczenia, kurs stanowiący podstawę przeliczenia nie 
zostanie przez NBP opublikowany, podstawą przeliczenia będzie kurs NPB 
opublikowany w dniu najbliższej publikacji mającej miejsce po dniu o którym mowa 
wyżej; 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o dysponowanie środkami technicznymi składającymi się na wyposażenie 
zmotoryzowanej i wyposażonej w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności 
bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupą Interwencyjną, w tym  

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm
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co najmniej 1 stacjonującym na terenie miasta Krakowa samochodem osobowym 
przeznaczonym do realizacji zadań grupy interwencyjnej 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

dysponowanie do realizacji przedmiotu zamówienia: 

1.1. koordynatorem tj.  osobą nadzorującą i kontrolującą pracę pracowników ochrony 
fizycznej wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie 
 z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób  
i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t.); 

1.2. min. 20 pracownikami ochrony wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t.).  

Każda z osób wyżej wymienionych musi mieć co najmniej 12 miesięczne 
doświadczenie zawodowe w chronieniu obiektów użyteczności publicznej. 

Funkcji pracownika ochrony oraz koordynatora nie można łączyć. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia  
na sumę gwarancyjną minimum 500 000 pln (w przypadku kwot w walutach obcych 
liczonej według średniego kursu NBP z dnia ogłoszenia o zamówieniu dla 
przedmiotowego postępowania) 

 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 
USTAWY PZP: 
1) odpisu 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 ustawy;  
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 1-3 składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 
upadłości– wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 
USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:: 

 koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, 
prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 
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 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, 
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje 
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub 
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu; 

 wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych 
dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz  
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
zamawiającego; 

III.6) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi 
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności 
działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do 
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich; 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie dotyczące 
podstaw do wykluczenia – wzory oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2 
oraz nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte 
w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który 
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 
nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na 
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych 
podmiotach w oświadczeniach o których mowa wyżej.  
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Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekaże zamawiającemu 
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy p.z.p. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138g p.z.p. w związku z faktem, że usługi 
ochrony mienia są usługami społecznymi wymienionymi w załączniku XIV do dyrektywy 
2014/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zamówień publicznych, uchylającą 
Dyrektywę 2004/18/WE. 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1. Cena - 90 
 2. doświadczenie zawodowe pracowników ochrony - 10 

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie 
IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie ilości roboczogodzin w zależności od 
zapotrzebowania zamawiającego, jednak nie więcej niż + -20%. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.zoo-krakow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Fundacja 
Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, 
w sekretariacie.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: upływa 22 stycznia 2018 r  godzina 12:00, miejsce: Fundacja Miejski Park i Ogród 
Zoologiczny w Krakowie przy ul. Kasy Oszczędności Miasta Krakowa 14, w sekretariacie. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

https://sip.lex.pl/#/dokument/68413979#zal(XIV)

