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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

NA USŁUGI SPOŁECZNE 
 

 
 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: 
 
 
Świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni Dąbrowy Górniczej 2018. 
Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprezy podczas przygotowania i trwania 
imprezy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O wartości nie przekraczającej, wyrażonej w złotych, równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 
pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 
 
 
 
 
 
     
     Zatwierdził:  Dyrektor Pałacu Kultury Zagłębia 
       Małgorzata Majewska 
       14.03.2018r. 
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I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 
Nazwa Zamawiającego:   Pałac Kultury Zagłębia  
Adres Zamawiającego:   Plac Wolności 1 
     41-300 Dąbrowa Górnicza  
Telefon:      32 733 88 00  
Faks:      32 733 87 87  
Adres poczty elektronicznej:   sekretariat@palac.art.pl 
Adres strony internetowej:   www.palac.art.pl 
Godziny urzędowania: pn. - pt., godz.:  8:00 – 16:00 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Zamówienie publiczne udzielone zostanie na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.). 
 
2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne, których wartość nie przekracza, wyrażonej w złotych, 
równowartości kwoty, o której mowa w art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), wymienionych w załączniku XIV do 
dyrektywy 2014/24/UE: usługi detektywistyczne i ochroniarskie. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
  
1. Zamówienie obejmuje: świadczenie usług ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej, dozorowania 
mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprezy podczas przygotowania i trwania imprezy. 
 
2. Szacunkowa, łączna liczba roboczogodzin ochrony wynosi:    1 315 
    Szacunkowa, łączna liczba roboczogodzin dozoru  wynosi:      124 
 
Harmonogram pracy ochrony: 
 

Harmonogram ochrony imprezy masowej Dni Dąbrowy Górniczej 2017  

Data ilość osób czas ilość roboczogodzin ochrony Dozór 

25.05./26.05.      

dozór 4 18.00 - 08.00   56 

26.05.         

  16 08.00 - 16.00 128   

  50 16.00 - 18.00 100   

  97 18.00 - 23.00 485   

dozór 4 23.00 - 09.00   40 

27.05.         

  20 09.00 - 15.00 120   

  40 15.00 - 17.00 80   

  67 17.00 - 23.00 402   

dozór 4 23.00 - 06.00   28 

SUMA 1315 124 
 
3. Liczba rzeczywiście przepracowanych godzin w okresie trwania umowy może ulec zmianie, a podane wyżej 
wartości są wartościami szacunkowymi przyjętymi dla stworzenia możliwości porównywalności ofert. 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin. 
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4. Szczegółowe wymagania Zamawiającego 
 

4.1. Zapewnienie bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mienia podczas imprezy masowej - Dni 
Dąbrowy Górniczej 2018. Dozorowanie mienia w postaci obiektów niezbędnych do realizacji imprez 
podczas przygotowania i trwania imprez, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późniejszymi 
zmianami) w dniach i godzinach wyznaczonych przez Zamawiającego w harmonogramie pracy 
ochrony. 
 

4.2. Ochrona osób – uczestników przedmiotowej imprezy, poprzez podejmowanie działań mających na 
celu zapewnienie tym osobom bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia oraz nietykalności 
osobistej. 
 

4.3. Ochrona mienia przed aktami dewastacji, wandalizmu, kradzieży i innych zniszczeń. 
 

4.4. Zapewnienie pracownikom ochrony jednolitego umundurowania i imiennych identyfikatorów. 
 

4.5. Zapewnienie odpowiedniej, wymaganej Ustawą o imprezach masowych liczby kwalifikowanych 
pracowników ochrony, zgodnej z harmonogramem pracy ochrony. 

 
4.6. Przedstawienie niezwłocznie po zawarciu umowy „Planu zabezpieczenia imprezy masowej” oraz 

wyznaczenie uprawnionego kierownika ds. bezpieczeństwa. 
 

4.7. Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa. 
  
Ofertę należy przygotować zgodnie z: 
 
- Ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych ( Dz.U z 2015r. poz. 2139 z późn. zm.) - 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 w sprawie wymogów jakie powinni spełniać kierownik 
ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne,  
- Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( tj. Dz.U z 2016r. poz. 1432 z późn. zm) 
 
IV. Termin wykonania zamówienia: od daty podpisania umowy do 29.05.2018r. 
  
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania ocen spełniania tych warunków 
 
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotowej działalności lub czynności. 
 Wykonawca musi wykazać, że posiada: 

 a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 
1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.). 
b) zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenie na 
używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. 
Prawo  telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1489, z późn. zm.) dla obszaru obejmującego miasto 
Dąbrowa Górnicza - system rejestracji przebiegu imprezy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 10 stycznia 2011r.   

 
2. Posiadają stabilną sytuację ekonomiczną i finansową. 

 Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości co 
najmniej 1 000.000,00 złotych (jeden milion złotych) dla jednej i wszystkich szkód.  
 

3. Posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji usług będących przedmiotem zamówienia. 
 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał bądź wykonuje 
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minimum dwie  usługi polegające na ochronie osób i mienia na potrzeby imprez artystyczno–
rozrywkowych lub sportowych, przy czym usługi realizowane były w terenie otwartym o liczbie 
uczestników każdej imprezy, co najmniej dziesięć tysięcy osób i wartości każdej z usług nie niższej niż 
trzydzieści pięć tysięcy złotych, realizowane na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych  
z tym zastrzeżeniem, że od jednego kontrahenta może być przedstawiona tylko jedna referencja.  
 

4. Posiadają wystarczający potencjał techniczny i kadrowy. 
 
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 
  
- co najmniej piętnastoma sprawnymi urządzeniami osobistymi do prowadzenia bezpośredniej  i stałej 
łączności na wydzielonej częstotliwości, 
 
- sprzętem do monitoringu imprez tj.: co  najmniej 2 kamerami stacjonarnymi, 2 kamerami obrotowymi 
spełniającymi wymogi rejestracji obrazu 3 i 4 kategorii, przy  wykorzystaniu kamer rejestrujących 
kolorowy obraz. Materiał rejestrowany będzie w postaci cyfrowej. Rejestrator będzie posiadał 
możliwość podłączenia  urządzeń drukujących obraz w rozdzielczości 300 dpi,  spełniając wymogi 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 roku, oraz innym 
sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, 
 
-  dysponuje osobami zdolnymi do realizacji umowy tj.: dysponuje co najmniej 97 osobami (w tym 
minimum 11 kobietami) – jednolicie umundurowanymi oraz przeszkolonymi do ochrony imprez 
masowych – posiadającymi kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: 

            a) co najmniej jedną osobą - posiadającą kwalifikacje kierownika ds. bezpieczeństwa imprez masowych, 
zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 w  sprawie wymogów, jakie 
powinien spełniać kierownik ds. bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne, 

  b) co najmniej 20 osobami (tj. 20% z 97 osób) posiadającymi uprawnienia kwalifikowanego pracownika 
ochrony. 

 
VI.  Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  
 

1. Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, o której mowa w ustawie z 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, z późn. zm.). 
 

2. Zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwolenie na 
używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. 
Prawo  telekomunikacyjne (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1489, z późn. zm.) dla obszaru obejmującego miasto 
Dąbrowa Górnicza - system rejestracji przebiegu imprezy zgodny z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  z dnia 10 stycznia 2011r.   
 

3. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wzór druku stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia). 

 
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór druku stanowi 
załącznik nr 5 do ogłoszenia). 
 

5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia wraz z dowodami zapłaty składki. 
 

6. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy, stanowiący załącznik Nr 1. 
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7. Wypełniony i podpisany Formularz cenowy, stanowiący załącznik Nr 2. 

 
8. Wykaz narzędzi, stanowiący załącznik Nr 4. 

 
9. Aktualny wydruk z rejestru: Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej. W przypadku, gdy w dokumencie rejestracyjnym nie są wymienione osoby 
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania, dla osoby (osób) reprezentujących Wykonawcę. Kopia pełnomocnictwa 
musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania. 

 
Uwagi: 
 
1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania go  
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania go w postępowaniu  i zawarciu umowy. 
 
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy. Korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z 
Pełnomocnikiem. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, uznaje się także 
wspólników spółki cywilnej. 

 
VII. Kryteria oceny ofert 
 
1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie niżej opisanych kryteriów: 
 
a) cena - waga kryterium 80% 
 
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 
 
cena brutto oferty najniższej spośród ocenianych ofert 
-------------------------------------------------------------------------  x  80 
cena brutto oferty badanej 
 
W kryterium ,,cena" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów. 
 
b) doświadczenie - waga kryterium 20% 
 

Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonego do oferty odrębnego wykazu (załącznik nr 3A do 
ogłoszenia) obejmującego wykonane usługi bezpośredniej, fizycznej ochrony osób i mienia podczas imprezy 
masowej, których wartość wyniosła nie mniej niż 35 000,00 zł brutto dla każdej z wykazanych usług. Do wykazu 
Wykonawca dołączyć musi dowody, potwierdzające, że usługi te wykonano/wykonuje się należycie. 
Wykazane usługi posłużą wyłącznie do oceny oferty w kryterium ,,doświadczenie” i  muszą stanowić 
doświadczenie „własne” Wykonawcy składającego ofertę, tj. muszą być wykonane lub wykonywane samodzielnie 
 przez Wykonawcę (bez udziału innego podmiotu)  z tym zastrzeżeniem, że od jednego kontrahenta może być  
przedstawiona tylko jedna referencja.  
 
Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: 
 
liczba usług wykazanych w ofercie badanej 
-------------------------------------------------------------------------------  x  20 
największa liczba wykazanych usług w pojedynczej ofercie 
 
W kryterium doświadczenie oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt. 
 
2. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która - po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we 
wskazanych wyżej kryteriach - uzyska najwyższą, łączną liczbę punktów. 
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3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeżeli 
przy zastosowaniu takiego zaokrąglenia nie będzie można wyliczyć różnicy punktów. 
 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert 
uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 
 
VIII.   Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty 
 

1. Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto podaną w Formularzu ofertowym stanowiącym 
załącznik nr 1. 
 

2. Ceny w Formularzu ofertowym i Formularzu cenowym należy podawać w złotych polskich z 
dokładnością dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do jednego grosza). 
 

3. Podane w Formularzach ofertowych wartości brutto, nie będą stanowiły wartości wynagrodzenia 
Wykonawcy, posłużą wyłącznie do porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Podane w 
Formularzach cenowych liczby godzin są ilościami szacunkowymi. Wykonawcy nie przysługuje 
roszczenie o realizację usług w wielkościach podanych w tabeli Formularza cenowego. Zamówienie 
rozliczone będzie po zadeklarowanych przez Wykonawcę cenach jednostkowych, za rzeczywistą liczbę 
przepracowanych godzin. 
 

4. Ceny jednostkowe podane w Formularzach cenowych będą stałe w okresie obowiązywania umowy i nie 
ulegną zmianie. 
 

5. Ceny muszą uwzględniać wszystkie wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz obejmować 
wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

 
IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 
 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający i Wykonawcy porozumiewają się 
pisemnie, faksem lub drogą mailową oraz telefonicznie. 
Nr faksu do kontaktu z Zamawiającym:  32 733 87 87 
Adres mailowy do kontaktu z Zamawiającym:  sekretariat@palac.art.pl 
Osoba upoważniona przez Zamawiającego 
do kontaktu z Wykonawcami:   Jacek Ochęduszka,  

 
 
 
 
X. Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać do dnia 26.03.2018r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego: 

Pałac Kultury Zagłębia 
Plac Wolności 1 
41-300 Dąbrowa Górnicza  
II piętro – Sekretariat, pokój nr 330 

2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 

3. Oferty zostaną otwarte dnia 26.03.2018r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego. 
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XI. Możliwość składania zapytań  dotyczących wyjaśnienia treści ogłoszenia 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia oraz załączników pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 
upływa połowa wyznaczonego okresu składnia ofert. 
 

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w pkt. 1 lub dotyczy wyjaśnień już 
udzielonych, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 
 

3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje ujawnionym w trakcie postępowania 
Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie internetowej www. palac.art.pl w zakładce zamówienia publiczne. 
 

XII. Uzupełnienie oferty, odrzucenie oferty, wykluczenie Wykonawcy, unieważnienie postępowania  
 
1. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt. VI ogłoszenia, 
oświadczenia lub dokumenty będą niekompletne, będą zawierać błędy lub będą budzić wątpliwości 
Zamawiającego, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień 
w terminie przez siebie wskazanym.  
2. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt. 1, nie uzupełni żądanych oświadczeń lub 
dokumentów, zostanie on wykluczony z przedmiotowego postępowania.   
3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. 
4. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną jednostkową brutto, a wartością brutto w formularzu cenowym , 
wartość brutto zostanie poprawiona zgodnie z zadeklarowaną ceną jednostkową. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną  brutto oferty, podaną w formularzu cenowym, a ceną  brutto oferty 
podaną w formularzu ofertowym, za prawidłową uznaje się cenę z formularza cenowego. 
6. Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli ze złożonych na Formularzu cenowym deklaracji cenowych 
Wykonawcy, Zamawiający nie będzie mógł ustalić w sposób jednoznaczny, bez kontaktu z Wykonawcą, 
wszystkich cen jednostkowych.  
7. Oferta podpisana przez osoby nieupoważnione do reprezentowania Wykonawcy podlega odrzuceniu na 
podstawie odrębnych przepisów. 
8. Postępowanie zostanie unieważnione, jeżeli na zamówienie nie wpłynie żadna ważna oferta. 
 
XIII.    Informacje dodatkowe 
1. Złożenie oferty po terminie skutkuje jej odrzuceniem i odesłaniem. 
2. W sprawach nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks 
cywilny (Dz.U z 2016, poz.380 z późn. zm). 
3. Integralną częścią ogłoszenia jest wzór umowy (załącznik nr 6). 
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
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Wykaz załączników 
 
L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1 Załącznik nr 1 
Formularz Ofertowy 
 

2 Załącznik nr 2 Formularz Cenowy 

3 Załącznik Nr 3 Wykaz wykonanych/wykonywanych usług 

4 Załącznik Nr 3A Wykaz wykonanych/wykonywanych usług dot. doświadczenia / ocena / 

5 Załącznik nr 4 Wykaz narzędzi 

6 Załącznik nr 5 Oświadczenie wykaz osób  

7 Załącznik nr 6 Wzór umowy 

 


