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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: "Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza" Sp. z o.o. , Aleja Róż 1, 41-300 

Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie, tel. 326390561, faks 6390569. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nemo-wodnyswiat.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej usługi w 

zakresie fizycznej, całodobowej ochrony we wszystkie dni tygodnia, nieruchomości, mienia i osób 

parku wodnego Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. ZADANIA OCHRONY 1. 

Ochrona mienia znajdującego się w Parku Wodnym przed kradzieżą, rabunkiem, atakami wandalizmu 

przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. 2. Ochrona przed wstępem osób nieupoważnionych na 

teren obiektów rekreacyjnych (strefa biletowa), ciągłe kontrole i obchody obiektów. 3. Ochrona przed 

działaniem na terenie wokół obiektu osób usiłujących zakłócić ład i porządek w czasie gdy obiekt jest 

otwarty dla klientów - grupa interwencyjna na wezwanie pracownika z Centrum Monitoringu. 4. 

Współdziałanie z jednostkami ochrony przeciwpożarowej w zakresie kontroli przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych i likwidacji pożarów Parku Wodnego. 5. Współdziałanie w zakresie powierzonych 

zadań z właściwymi terenowo jednostkami Policji i Straży Miejskiej. 6. Powiadomienie kierownictwa 

Nemo - Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. oraz swoich przełożonych o zaistniałych na terenie 

Parku przestępstwach i wykroczeniach oraz zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa. 7. 

Całodobowe monitorowanie obiektu oraz terenów zewnętrznych za pomocą urządzeń elektronicznych 

zabezpieczających mienie i reakcji na jego wskazania. 8. W przypadkach powstania zagrożenia 

atakami wandalizmu, kradzieży, przemocy itp. w strefach rekreacyjnych, holach, szatniach, przy 

kasach oraz strefach zewnętrznych zamkniętej części basenowej i parkingowej, natychmiastowe 

powiadomienie grup interwencyjnych i podejmowanie interwencji. Dojazd grupy interwencyjnej na 

miejsce zdarzenia musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż: w dzień do 20 minut, w nocy do 10 minut 

przy czym za godziny nocne uważa się od 22.00 do godziny 6.00. 9. Ciągłe kontrole i obchody 



obiektu. 10. Wydawanie i przyjmowanie kluczy od pomieszczeń oraz prowadzenie ewidencji tych 

faktów. 11. Obsługa centrali systemu p.poż. 12. Prowadzenie książki służby, w której będą 

odnotowane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie własnością Zamawiającego oraz będzie się 

znajdować w posiadaniu pracowników ochrony i będzie udostępniana Zamawiającemu do wglądu. 

13.Do książki służby mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz 

funkcjonariusze publicznych służb porządkowych, Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska itp. 

14.Wykonywanie innych zadań, związanych z ochrona obiektu, zlecanych przez osoby upoważnione 

przez Zamawiającego. 15.Wykonywanie doraźnych poleceń związanych z ochroną obiektu, 

wydawanych przez upoważnione osoby Zleceniodawcy. 16. Sprawdzanie po godzinach pracy 

pracowników NEMO stanu zabezpieczenia pomieszczeń służbowych w chronionym obiekcie. 

17.Wykonawca wyposaży pracowników chroniących obiekt w system napadowy umożliwiający kontakt 

ze swoim Centrum Monitorowania lub grupą interwencyjną. II. WYKAZ POSTERUNKÓW 1. 

Posterunek nr 1 - Centrum Monitoringu - od 6.00 do 6.00 - 1 pracownik, we wszystkie dni tygodnia, od 

23.00 do 7.00 - 1 pracownik, od poniedziałku do soboty, od 22.00 do 7.00 - 1 pracownik, w niedziele i 

święta. 2. Posterunek nr 2 - ochrona kas - 15.00 - 23.00 - 1 pracownik, od poniedziałku do piątku, 9.00 

- 23.00 - 1 pracownik, w soboty, 9.00 - 22.00 - 1 pracownik, w niedziele i święta. 3. Posterunek nr 3 - 

ochrona kręgielni - 18.00 -2.00 -1 pracownik od 01 października do 30 kwietnia piątek i sobota. 4. 

Posterunek nr 4 - ochrona szatni - 9.00 - 18.00 - 1 pracownik, ferie zimowe 14 dni z wyłączeniem 

niedziel 9.00 - 16.00 - 1 pracownik, wakacje lipiec sierpień ( 2 miesiące ) z wyłączeniem sobót i 

niedziel. 9.00 16.00 1 pracownik przerwa świąteczna,4 dni z wyłączeniem niedziel. 5. Grupy 

interwencyjne - wspomagają działania ochrony na jej wezwanie. III. ILOŚĆ PRACOWNIKÓW 

OCHRONY I ROBOCZOGODZIN W POSZCZEGÓLNE DNI Posterunek nr1 - od 15.00 do 23.00 - 1 

pracownik ( 8 h) od poniedziałku do piątku - od 23.00 do 7.00 - 1 pracownik (8 h ) od poniedziałku do 

soboty -od 22.00 do 7.00- 1 pracownik( 9h ) niedziele i święta Posterunek nr 2 - od 15.00 do 23.00 - 1 

pracownik ( 8h ) od poniedziałku do piątku - od 9.00 do 23.00 - 1 pracownik ( 14 h) w soboty -od 9.00 

do 22.00 - 1pracownik (13h) w niedziele i święta Posterunek nr 3 - od 18.00 do 2.00 - 1 pracownik ( 8 

h) od 01 października do 30 kwietnia w piątek i sobota Posterunek nr 4 od 9.00 do 18.00- 1 pracownik 

(9h) ferie zimowe 14 dni z wyłączeniem niedziel od 9.00 do 16.00 - pracownik (7h) wakacje lipiec i 

sierpień (2 miesiące) od 9.00 do 16.00 - 1 pracownik (7h) przerwa świąteczna (grudzień) 4 dni z 

wyłączeniem niedziel Grupy interwencyjne - wspomagają działania ochrony na jej wezwanie. Łączna 

ilość roboczogodzin w okresie realizacji zamówienia (12 miesięcy) wynosi - 16244.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia 

podstawowego, zakres zamówień uzupełniających: CPV: 79710000-4 - usługi ochroniarskie, 

79715000-9 - usługi patrolowe, 79714000-2 - usługi w zakresie nadzorowania. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.50.00-9, 79.71.40.00-2. 

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: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu obowiązany 

jest wnieść wadium w PLN stosownie do art. 45 i następne ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) w wysokości: 2 000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych). 2.Wykonawca 

wnoszący wadium w formie pieniężnej winien przelać je na konto: ING Bank Sląski 83 1050 12.72 

1000 0022 7767 64 62 z dopiskiem Wadium na zadanie: Świadczenie kompleksowej usługi w zakresie 

fizycznej, całodobowej ochrony we wszystkie dni tygodnia, nieruchomości, mienia i osób parku 

wodnego Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. 3.W przypadku 

wniesienia wadium w formach niepieniężnych, oryginał wadium należy złożyć w Nemo-Wodny Świat 

Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza pok. 120 4.Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu, UWAGA! Za termin wniesienia 

wadium w tej formie uważa się termin wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. 

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 

Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 

rachunku bankowym. 6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 7.Zamawiający 

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp. 8.Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 

niniejszej części SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp , nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie 

leżących po jego stronie. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

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 Wymaga się posiadania koncesji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na 

działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie 



bezpośredniej ochrony fizycznej - zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 ze zm.). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymaga się wykazania 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. Wymaga się wykazania 3 usług w zakresie ochrony fizycznej 

realizowanej przez minimum 12 miesięcy o wartości 100 000 zł brutto każda. UWAGA!!! 

Wykonawca może wykazywać się realizacją usług w zakresie już wykonanym, w sytuacji 

jednak, gdy całe świadczenie nie zostało zrealizowane. Wartość usług potwierdzających ich 

należyte wykonanie powinny dotyczyć zakresu już zrealizowanego, a nie objętego umową, 

która jeszcze nie została wykonana. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na 

podstawie złożonego oświadczenia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymaga się wykazania osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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. Warunek dysponowania zostanie spełniony, 

jeżeli Wykonawca wykaże: - minimum 8 osób przewidzianych do realizacji zadania ochrony, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wprowadza żadnych szczegółów, ocena spełniania odbędzie się na 

podstawie złożonego oświadczenia. 

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 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 których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 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; 

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; 

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.4.4) 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.Wypełniony czytelnie, podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy na lub według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. UWAGA ! Na formularzu ofertowym należy ujawnić wszystkie 

podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem np. konsorcjum. 2.Pełnomocnictwo w sytuacjach, 

w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z zapisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 

w tym wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

III.7) 

ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne – należy przedłożyć 

oświadczenie wykonawcy o zatrudnianiu ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu 

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub w 



rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach  

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.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 

Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi 

poniżej: 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w przypadku: -przestojów 

i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki 

generalne lub lokalne, zjawiska gospodarcze lub pogodowe) w pełni niezależnej od Stron umowy, 

mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania prac, -przeszkód technicznych w pełni niezależnych 

od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia, -wystąpienia 

okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej 

staranności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.nemo-wodnyswiat.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nemo-Wodny 

Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. ul. Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza pok.120 tel. (32) 63 90 

561 fax (32) 63 90 569 zarzad@nemo-wodnyswiat.pl. 

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

11.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza Sp. z o. o. ul. Aleja Róż 1, 

41-300 Dąbrowa Górnicza pok.120. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 

 


