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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości 

poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro, prowadzonym na 
podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), 
którego przedmiotem jest: 

ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA 
DLA NARODOWEGO CENTRUM NAUKI
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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

1. Narodowe Centrum Nauki
Adres: ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków
NIP: 676-24-29-638, REGON: 121-361-537
Tel. +4812-341-90-00
Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl

2. Miejsce publikacji ogłoszeń i materiałów dotyczących zamówień publicznych: 
www.ncn.gov.pl/BIP.

3. Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do 
dyrektywy 2014/24/UE o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750.000 
euro. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwaną w 
dalszej części SIWZ „ustawą Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia tzw. „procedury odwróconej”, 
tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego 
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia Narodowego 
Centrum Nauki wraz z terenem zewnętrznym oraz parkingiem.

2. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 
do SIWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty częściowej.

5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.– Kodeks 
pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zmianami), osób wykonujących czynności 
pracownika ochrony. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia tych osób na pełny etat. 
Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca lub podwykonawca będący osobą fizyczną, która 
prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą osobiście wykonywała czynności związane 
z realizacją zamówienia.

6. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 5 niniejszego rozdziału: 
najpóźniej w terminie do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających fakt zatrudniania 
członków Zespołu Pracowników Ochrony wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do 
oferty (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) co najmniej na cały okres 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Dokumentami tymi mogą być w 
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szczególności kopie umów o pracę zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2014 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W przypadku wystąpienia zmian dotyczących 
zatrudnienia osób wykonujących czynności pracownika ochrony, Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznie, jednak nie później niż na 5 dni roboczych przed przystąpieniem do 
uczestniczenia w realizacji zamówienia przez nową osobę, pisemnie lub drogą elektroniczną 
poinformować o takiej zmianie Zamawiającego i uzyskać jego zgodę. Obowiązek 
przedstawienia ww. dokumentów dotyczy także przypadków zmian, o których mowa powyżej 
i powinien być wykonany w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania zgody 
Zamawiającego.

7. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, 
o których mowa w ustępach 5 – 6 powyżej:

1)w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do sprawdzenia tożsamości 
każdego członka Zespołu Pracowników Ochrony i sprawdzenia czy figuruje on na 
przedstawionej Zamawiającemu liście osób, której wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ;

2)Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, 
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, przedłoży poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię umowy/umów o pracę członka zespołu pracowników ochrony. Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania.

8. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem PFRON ze składką na poziomie 10.000,00 
zł/miesiąc zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.).

9. Wizja lokalna:

Zamawiający przewiduje wizję lokalną, która odbędzie się w dniu 03 czerwca 2020 r. o godz. 
12:00 – początek ul. Twardowskiego 16. Wykonawcy proszeni są o przesłanie nazwisk osób, 
które będą miały zamiar wziąć udział w wizji na adres mailowy wskazany w rozdz. X ust. 3 
SIWZ do dnia 03 czerwca 2020 r. do godz. 9.00.

10. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

79000000-4 Usługi ochroniarskie

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16, 30-
312 Kraków, na recepcji na parterze budynku w terminie do dnia 10 czerwca 2020 r. do 
godziny 12:00.
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2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 10 czerwca 2020 r. o godzinie 12:30 w siedzibie 
Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków, parter, sala 
konferencyjna Europa.

V. KRYTERIA OCENY OFERT.

Zamawiający określa następujące kryteria oceny ofert:

Nazwa kryterium oceny ofert Waga

K1 Cena oferty brutto 80%

K2 Czas dojazdu grupy interwencyjnej w dzień 10%

K3 Czas dojazdu grupy interwencyjnej w nocy 10%

mailto:zamowienia.publiczne@ncn.gov.pl

		2020-05-28T23:23:23+0000
	Not specified




