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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431399-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi ochroniarskie
2021/S 164-431399

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE
Krajowy numer identyfikacyjny: 6761787436
Adres pocztowy: ul. Wygrana 2
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-311
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Rajczyk
E-mail: alicja.rajczyk@kbf.krakow.pl 
Tel.:  +48 123542500
Faks:  +48 123542501
Adresy internetowe:
Główny adres: https://kbf.krakow.pl/
Adres profilu nabywcy: https://kbf.krakow.pl/zamowienia/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowe instytucje kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od dnia 17 sierpnia 
2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku
Numer referencyjny: DP-271-6/2021

II.1.2) Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia Centrum 
Kongresowego ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, wraz z terenem zewnętrznym oraz 
parkingiem w terminie od dnia 17 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
2. W przypadku braku zawarcia umowy do dnia 16.08.2021 r. włącznie, zamówienie będzie realizowane od 
dnia następnego po dniu zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy proporcjonalnym obniżeniu 
wynagrodzenia Wykonawcy za okres niewykonywania zamówienia w stosunku do wartości wynagrodzenia 
wskazanego w ofercie.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 2 557 220.00 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony osób i mienia Centrum 
Kongresowego ICE Kraków, ul. Marii Konopnickiej 17, 30-302 Kraków, wraz z terenem zewnętrznym oraz 
parkingiem w terminie od dnia 17 sierpnia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ.
2. W przypadku braku zawarcia umowy do dnia 16.08.2021 r. włącznie, zamówienie będzie realizowane od 
dnia następnego po dniu zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku, przy proporcjonalnym obniżeniu 
wynagrodzenia Wykonawcy za okres niewykonywania zamówienia w stosunku do wartości wynagrodzenia 
wskazanego w ofercie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium posiadania certyfikatu jakości ISO 9001:2008 lub ISO 9001:2015 w 
zakresie świadczenia usług ochrony / Waga: 5%
Kryterium jakości - Nazwa: Kryterium kwalifikacja osób świadczących usługę ochrony parkingu / Waga: 5%
Cena - Waga: 90%

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie będzie realizowane w okresie od 17 sierpnia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r., z zastrzeżeniem, iż 
w przypadku nie zawarcia umowy do dnia 16 sierpnia 2021 r. włącznie, umowa będzie realizowana od dnia 
następnego po dniu zawarcia umowy do 31 grudnia 2022 r.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 129-342683

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: DZP/1745/2021

Nazwa:
Świadczenie usług ochrony osób i mienia Centrum Kongresowego ICE Kraków w okresie od dnia 17 sierpnia 
2021 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
12/08/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel Safety sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 8992786975
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-111
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel Facility Services sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9542250979
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-111
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Impel Provider sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-111
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Impel Technical Security Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5631743635
Adres pocztowy: ul. Ślężna 118
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-111
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: ITM Poland S.A.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9730933499
Adres pocztowy: ul. Kostrzyńska 3
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Kod pocztowy: 65-127
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 2 822 964.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 2 557 220.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Wartość lub procentowa cześć, jaka ewentualnie zostanie zlecona osobom trzecim
Wartość bez VAT: 8 130.00 PLN
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:
Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie następującej części zamówienia przewidzianej niniejszą 
umową: wykonanie części dotyczącej działania w zakresie grupy interwencyjnej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 108 
ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp oraz stosownie do treści art. 109 ust. 1 ustawy Pzp, 
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Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie okoliczności określonych w art. 109 ust. 1 pkt 
1, 4, 5, i od 7 do 10 ustawy Pzp.
Szczegółowe warunki dotyczące wykluczenia zawiera SWZ.
Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie 
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
- informację z KRK w zakresach podanych przez Zamawiającego
- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej
- zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresach podanych przez Zamawiającego;
- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału 
regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS;
- odpis lub informację z KRS lub z CEiIDG;
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy o braku podstaw do 
wykluczenia złożonym do oferty.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia 
podmiotowych środków dowodowych spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
- Koncesję określającą zakres i formy prowadzenia usług ochrony osób i mienia,
- Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej,
- Wykaz usług wraz z dowodami określającymi, czy usługi ujęte w wykazie usług, zostały wykonane należycie,
- Wykaz osób,
- Wykaz sprzętu i środków organizacyjno-technicznych.
Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz braku podstaw wykluczenia zawiera SWZ z załącznikami.
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług 
na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich (PLN).
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie zabezpieczenia wykonania umowy.
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium 
w wysokości wynoszącej kwotę 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto Zamawiającego w Banku 
PKO BP nr rachunku. 81102028920000500205909983. z dopiskiem "Wadium-nr postępowania". Za termin 
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wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania środków na koncie Zamawiającego (dzień, 
godzina).
W przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał 
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Odwołanie przysługuje na:
3.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany 
na podstawie ustawy Pzp.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony 
prawnej” ustawy Pzp.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/08/2021
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