Ogłoszenie nr 2021/BZP 00339827/01 z dnia 2021-12-30

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa ochrony fizycznej realizowana dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000282122
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jagiellońska 56
1.5.2.) Miejscowość: Nowy Sącz
1.5.3.) Kod pocztowy: 33-300
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki
1.5.7.) Numer telefonu: 184437708
1.5.8.) Numer faksu: 18 443 78 65
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.sacz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.sacz.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa ochrony fizycznej realizowana dla Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e725930-46ea-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00339827/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-30 16:44
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00245229/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona fizyczna osób i mienia w oddziałach i filiach Muzeum Okręgowym w Nowym
Sączu
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00270999/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: P/4/2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 479328 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa ochrony fizycznej realizowana dla Muzeum
Okręgowego w Nowym Sączu”.
2. Usługa ochrony fizycznej świadczona dla oddziału Muzeum- Miasteczka Galicyjskiego
położonego przy ulicy Lwowskiej 226 w Nowym Sączu realizowana będzie poprzez:
• dozorowanie obiektów i terenu oraz ochronę mienia .
• doraźne wykonywanie prac porządkowych wokół obiektów, a w okresie zimowym odśnieżanie
dojść do obiektów o łącznej długości ok. 150 metrów i szerokości 1 metra.
Ponadto:
W czasie imprez plenerowych odbywających się w Miasteczku Galicyjskim wymagane jest
zabezpieczenie w postaci dodatkowego pracownika ochrony. Maksymalna ilość godzin pracy
dodatkowego pracownika ochrony za cały okres obowiązywania umowy nie przekroczy 500
godzin.
3. Usługa ochrony fizycznej świadczona dla filii Muzeum - Domu Gotyckiego położonego przy
ulicy Lwowskiej 3 w Nowym Sączu. Ochrona realizowana będzie jako uzupełnienie własnej
ochrony Zamawiającego. Przewidywana maksymalna ilość godzin ochrony fizycznej przez cały
okres trwania umowy nie przekroczy 1200 godzin i będzie realizowana poprzez:
• dozorowanie obiektu i terenu wokół obiektu oraz ochronę mienia w dniach i godzinach
wskazanych przez Zamawiającego
• wykonywanie prac porządkowych wokół obiektu, ( odśnieżanie i zamiatanie chodników o
powierzchni nie przekraczającej 100 m2)
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Obiekt Dom Gotycki to budynek o powierzchni 1314 m2 zlokalizowany w Nowym Sączu przy
ulicy Lwowskiej 3. Ochrona realizowana będzie jako uzupełnienie własnej ochrony Muzeum w
ilości nieprzekraczającej 40 godzin miesięcznie w dniach i godzinach wskazanych w
miesięcznych harmonogramach przekazywanych najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem
miesiąca, którego dotyczą. W przypadku absencji chorobowej lub innych okoliczności
powodujących potrzebę dodatkowej ochrony w obiekcie Dom Gotycki (zwiększenie miesięcznej
ilości godzin świadczenia ochrony).
4. Teren wykonania usługi ochrony obejmuje następujące obiekty w Miasteczku Galicyjskim:
Obiekty Miasteczka Galicyjskiego :
a) ratusz, pow. zabud. 741 m2, kubatura 7 224 m3, pow. użytkowa 973,40 m2,
b) dwór pow. zabud. 363,1 nr, kubatura 2 051 nr3, pow. użytkowa 467 m2,
c) dom usługowy (fotograf, zegarmistrz) pow. zabud. 117,6 m2, kubatura 574,3 m3, pow.
użytkowa 94,8 m2,
d) dom usługowy (garncarz) pow. zabud. 192,9 m2, kubatura 1 038,7 m3, pow. użytkowa 160
m2,
e) remiza budynek parterowy pow. zabud. 92 m2, kubatura 405,2 nr, pow. użytkowa 71,5 m2,
f) kapliczka św. Floriana pow. zabud. 12,9 m2, kubatura 61,9 m3
g) budynek usługowy (karczma) pow. zabud. 450,86 m2, kubatura 3.313,00 m3, pow. użytkowa
674,77 m2,
h) budynek obsługi (recepcja) pow. zabud. 204,85 m2, kubatura 1.511,00 nr’, pow. użytkowa
304,41 m2,
i) budynek usługowy (sklep retro, pamiątki) pow. zabud. 68,67 nr, kubatura 359,00 nr, pow.
użytkowa 53,84 nr,
j) budynek usługowy ( stolarz) pow. zabud. 100,42 nr, kubatura 571,00 m3, pow. użytkowa 80,18
nr,
k) budynek usługowy ( galeria paszyńska) pow. zabud. 93,80 nr, kubatura 536,00 nr3, pow.
użytkowa 76,5
l). budynek usługowy (apteka retro) pow. zabud. 115,72 m2, kubatura 801,00 m3, pow. użytkowa
84,41 m2,
m) budynek ekspozycyjny, (krawiec) pow. zabud. 115,42 m2, kubatura 922,15 nr1, pow.
użytkowa 88,56 m2,
n) budynek usługowy (piekarnia, cukiernia) pow. zabud. 156,00 m2, kubatura 1.674,00 m3, pow.
użytkowa 128,41 m2,
o) budynek usługowy (poczta retro) pow. zabud. 99,00 m2, kubatura 892,00 m3, pow. użytkowa
77,73 m2,
p) budynek usługowy (sklepik kolonialny, szewc) pow. zabud. 87,15 m2, kubatura 480,00 m3,
pow. użytkowa 60,56 m2,
q) budynek ekspozycyjny (fryzjer, magiel) pow. zabud. 74,40 m2, kubatura 415,50 m3 pow.
użytkowa 53,25 m2 ,
r) budynek obsługi, (ochrona obiektów) pow. zabud. 59,46 m2, kubatura 307,50 m3, pow.
użytkowa 39,52 m2
s) kapliczka słupowa z Czchowa
t) studnia miejska.
5. Wykonawca na własny koszt wyposaży kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w
jednolite mundury z emblematami Wykonawcy i niezbędny sprzęt i środki przymusu
bezpośredniego tj.:
- pałka wielofunkcyjna
- kajdanki z kluczykami ,
- telefon komórkowy,
- identyfikator
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Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia:
Załącznik nr 1- dotyczy ochrony fizycznej realizowanej w Miasteczku Galicyjskim będącym
oddziałem Muzeum Okręgowego
Załącznik nr 2 – dotyczy świadczenia ochrony fizycznej jako uzupełnienia własnej w budynku
Domu Gotyckiego
Ponadto
6. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące czynności objęte zakresem zamówienia były
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z artykułem 95 ust. 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Szczególne wymagania w tym zakresie
opisane zostały w Projekcie Umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków
zamówienia.
7. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których
mowa w art. 96 Pzp.
8. Zamawiający we własnym zakresie zapewni dostępność usługi dla osób niepełnosprawnych,
o których mowa w art. art. 100 Pzp .
4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79715000-9 - Usługi patrolowe
90620000-9 - Usługi odśnieżania
90910000-9 - Usługi sprzątania
92521200-1 - Usługi ochrony wystaw i eksponatów
92522000-6 - Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 378249,60 PLN
2021-12-30 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00339827/01 z dnia 2021-12-30

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 476433,84 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 391135,08 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm : Lider :
Katarzyna Górak firma usługowa Victor, Partner Victor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6781487648
7.3.3) Ulica: Lider: Osiedle Wandy nr 14 lok 18B, Partner: Osiedle Suszówka 53
7.3.4) Miejscowość: Lider: Kraków, Partner: Niepołomice
7.3.5) Kod pocztowy: 31-906
7.3.6.) Województwo: małopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-21
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 391135,08 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2022-01-01 do 2023-12-31
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