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Wrocław: Usługi ochrony osób i mienia na terenie Wrocławskiego Ogrodu 
Zoologicznego oraz konwojowania wartości pieniężnych ZOO Wrocław 
Numer ogłoszenia: 369874 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  ZOO Wrocław Sp. z o. o. , ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 
Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3483024, faks 71 3483768. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ochrony osób i mienia na 
terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego oraz konwojowania wartości pieniężnych 
ZOO Wrocław. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi całodobowej ochrony mienia 
polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 
r. o ochronie osób i mienia (tekst jednol. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099) oraz ochrona wartości 
pieniężnych podczas transportu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2010 r., Nr 166, poz. 1128 z późn. 
zm.). Szczegółowy sposób sprawowania ochrony reguluje Regulamin i zakres obowiązków 
służby ochrony w ZOO Wrocław Sp. z o.o. 2. Zamawiający wymaga, aby osoba pełniąca 
funkcję dowódcy zmiany była zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu 
pracy. Zatrudnione osoby nie mogą być osobami karanymi, muszą posiadać umiejętność 
obsługi systemu sygnalizacji napadowo-włamaniowej, systemu CCTV oraz umiejętność 
gaszenia pożarów podręcznym sprzętem p.poż. Od bileterów wymaga się dodatkowo 
umiejętności posługiwania się językiem angielskim lub niemieckim w stopniu podstawowym. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania powyżej wskazanych umiejętności 
zatrudnionych osób. 3. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość wezwania brygady 
mobilnej, której służba pełniona będzie na wezwanie zatrudnionych osób na posterunkach w 
przypadkach wymagających użycia środków przekraczających posiadane możliwości (broń, 
siła ludzka). 4. Wykonawca będzie ochraniał wartości pieniężne do wysokości 5-ciu jednostek 
obliczeniowych (§ 1 ust. 5 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 
2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 
(Dz.U. z 2010 r., Nr 166, poz. 1128 z późn. zm.) podczas ich transportu. 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
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• Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających o wartości 
nie większej niż 10% zamówienia podstawowego. 

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: 
30.11.2016. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
III.1) WADIUM  
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w 
następującej wysokości: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 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 O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może 
Wykonawca, który posiada uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia, 
tj. posiada ważną koncesję MSWiA na podjęcie działalności gospodarczej w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a wymaganą przepisami ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.) 
oraz ustawie o ochronie osób i mienia (tekst jednol. Dz.U. z 2014 r., poz. 
1099). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może 
Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, wykonał z należytą starannością co najmniej: a) trzy umowy 
polegające na ochronie fizycznej obiektów użyteczności publicznej o 
powierzchni co najmniej 10 ha na terenie których organizowane są imprezy 
masowe i jednorazowo może przebywać co najmniej 5 tys. osób i o wartości 
nie mniejszej niż 300 tys. złotych netto każda, realizowane przez okres 
minimum 12 miesięcy, b) trzy umowy polegające na konwojowaniu wartości 
pieniężnych, z których każda obejmuje min. 100 konwojów. Uwaga: W 
przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów 
zawierających dane wyrażone w walucie innej niż PLN, Zamawiający jako 
kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP obowiązujący w dniu 
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

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

o O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może 
Wykonawca, który dysponuje co najmniej dwoma pojazdami przeznaczonymi 
do konwoju wartości pieniężnych posiadającymi ważny certyfikat zgodności z 
wymaganiami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 
dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać 
ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. z 2010 r., Nr 166, poz. 
1128 z późn. zm.). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może 
Wykonawca, który dysponuje minimum: a) szesnastoma pracownikami 
ochrony, w tym co najmniej czterema posiadającymi licencję pracownika 
ochrony min. I stopnia, b) czterema pracownikami brygady mobilnej, c) 
czterema pracownikami konwoju. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się może 
Wykonawca, który posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
(deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
7 mln PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Uwaga: W przypadku złożenia 
przez Wykonawcę dokumentów zawierających dane wyrażone w walucie innej 
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs 
NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
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 
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których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z 
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot 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; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

III.4.3.2) 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 
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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 - 70 
• 2 - Wiedza i doświadczenie - 15 
• 3 - Potencjał ekonomiczny - 15 

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 
1. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku 
wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: a) konieczność zmiany osób, względnie pojazdów 
uczestniczących w wykonaniu zamówienia, b) wystąpienie konieczności wykonania usług 
dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia, c) możliwość 
przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych, 
d) możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia, e) możliwość zmiany 
umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i wartości usług 
dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi, f) zmiana obowiązującej stawki VAT - 
jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie 
Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą 
różnicy wynikającej ze zmiany stawki VAT, g) zmiana sposobu rozliczania umowy lub 
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy - na skutek zmian przepisów prawnych, h) 
zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, na skutek zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, w sytuacji gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę, i) w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych, tj. nie 
odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury 
udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została 
pierwotnie dopuszczona. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do 
umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich 
zmian. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 uPzp: zmiana danych 
związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych 
teleadresowych, zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy. W takiej sytuacji 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie o wprowadzanych zmianach przed ich 
wprowadzeniem. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności za zgodą obu stron. 4. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z 
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zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 uPzp stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu 
w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://zoo.wroclaw.bip-e.pl/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZOO 
Wrocław Sp. z o.o. Ul. Wróblewskiego 1/5 51 - 618 Wrocław Sekretariat Zarządu ZOO 
Wrocław Sp. z o.o. (I piętro). 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  14.11.2014 godzina 13:30, miejsce: ZOO Wrocław Sp. z o.o. Ul. Wróblewskiego 1/5 
51 - 618 Wrocław Sekretariat Zarządu ZOO Wrocław Sp. z o.o. (I piętro). 
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 
 


