
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.ncpp.opole.pl 

 

Opole: Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez 

artystyczno-rozrywkowych organizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 

w Opolu w 2013 roku. 

Numer ogłoszenia: 470488 - 2012; data zamieszczenia: 25.11.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu , ul. Piastowska 14 

A, 45-082 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4531127, 4538121, faks 77 4538814. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncpp.opole.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie 

ochrony fizycznej osób, mienia i imprez artystyczno-rozrywkowych organizowanych przez 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu w 2013 roku.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Świadczenie 

usług w zakresie ochrony fizycznej osób, mienia i imprez artystyczno-rozrywkowych 

organizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu w 2013 roku, zgodnie z 

Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie 

wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i 

służby informacyjne oraz Ustawą o ochronie osób i mienia. 2. Zakres świadczonych usług 

obejmować będzie: 1) Ochrona osób i mienia podczas imprez kameralnych w sali budynku 

NCPP: 50 przedsięwzięć artystyczno-rozrywkowych - łącznie 1.200 roboczogodzin (miejsce: 

sala kameralna w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu, czas trwania jednej imprezy: ok. 4 

godzin, zakładana ilość osób ochrony: do 6 osób, przewidywana liczba widzów: do 500 

osób), 2) Ochrona osób i mienia podczas imprez masowych w Amfiteatrze Tysiąclecia oraz 

na terenie miasta Opola: 15 przedsięwzięć artystyczno-rozrywkowych - łącznie 3.150 

roboczogodzin (miejsce: Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu lub opolski Rynek, czas realizacji 

jednej imprezy: ok. 5 godzin, zakładana ilość osób ochrony: ok. 42 osoby, przewidywana 

liczba widzów: 1.500 - 3.500 osób), 3) Ochrona osób i mienia podczas imprez niemasowych 

http://www.ncpp.opole.pl/


w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu: 10 przedsięwzięć artystyczno-rozrywkowych - łącznie 

600 roboczogodzin (miejsce: Amfiteatr Tysiąclecia w Opolu, czas realizacji jednej imprezy: 

ok. 4 godzin, zakładana ilość osób ochrony: do 15 osób, przewidywana liczba widzów: do 

1000 osób), 4) Ochrona stanowisk kasowych zlokalizowanych w holu budynku obsługi widza 

w Amfiteatrze Tysiąclecia - łącznie 2.168 roboczogodzin (miejsce: hol budynku obsługi 

widza w Amfiteatrze Tysiąclecia, czas realizacji: 251 dni roboczych po 8 godzin, 20 dni - 

niedziele i święta po 8 godzin, zakładana ilość osób ochrony: 1 osoba). 3. Ilość imprez w 

okresie trwania umowy może ulec zmianie a podane w punkcie 2. wartości godzinowe są 

wartościami szacunkowymi. Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą za rzeczywistą 

ilość przepracowanych roboczogodzin. 4. Ilość osób ochrony w czasie przygotowań i 

realizacji imprez będzie uzależniona od przewidywanej liczby uczestników (widzów).. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 

mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy, stanowiących maksymalnie 20% wartości 

zamówienia podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną 

koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną na 

podstawie Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizował 

zamówienia polegające na ochronie imprez masowych, odpowiadających 

swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, ilości uczestników, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Spełnieniem tego warunku 

jest wykazanie co najmniej 10 usług ochrony imprez masowych o charakterze 

artystyczno-rozrywkowym z udziałem co najmniej 3000 widzów każda, oraz 1 

usługi ochrony imprezy plenerowej sylwestrowej z udziałem co najmniej 3000 

uczestników. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) 

dwoma grupami interwencyjnymi (samochód + dwuosobowa obsada, czas 

dojazdu do siedziby Zamawiającego - 10 min), 2) co najmniej 10 

profesjonalnymi radiotelefonami o parametrach technicznych o mocy powyżej 

1W dla zapewnienia łączności pomiędzy pracownikami Wykonawcy i innymi 

podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1) 

co najmniej 50 osobami (w tym 4 kobiety), które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, jednolicie umundurowanymi oraz przeszkolonymi 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie obsługi imprez masowych i 

w zakresie członków służby porządkowej i służby informacyjnej, 2) 20 

spośród ww. osób winno posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej I 

stopnia, 3) 2 spośród ww. osób winno posiadać licencję pracownika ochrony 

fizycznej II stopnia, które stanowić mogą nadzór służb ochrony (pełnić funkcję 

kierownika bezpieczeństwa), 3) dwoma grupami interwencyjnymi (samochód 

+ dwuosobowa obsada, czas dojazdu do siedziby Zamawiającego - 10 min). 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada 

aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia 

działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej 

osób i mienia, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN. W przypadku 

wygaśnięcia polisy w trakcie okresu wykonywania przedmiotu zamówienia, 

Wykonawca zobowiązany jest do ponownego ubezpieczenia się i przedłożenia 

stosownego dokumentu do wglądu Zamawiającego. 



III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 koncesję, zezwolenie lub licencję 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 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 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2. 

 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 

 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Podpisany wzór umowy. 2. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), Zamawiający dodatkowo żąda złożenia 

pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dla 

ustanowionego przez nich pełnomocnika. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.ncpp.opole.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe 

Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, ul. Piastowska 14a, 45-082 Opole.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu, ul. 

Piastowska 14a, 45-082 Opole, sekretariat. 

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 

 
 


