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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I : Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe w Gdańsku

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Toruńska 1
Miejscowość: Gdańsk

Kod pocztowy: 80- 822

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 583017061

Osoba do kontaktów: Józef Wardyn
E-mail: info@mng.gda.pl

Faks: +48 583011125

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.mng.gda.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Inny (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inna: (proszę określić)
instytucja kultury
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
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Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia
II.1) Opis :
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
Ochrona osób i mienia w całodobowym systemie zmianowym realizowanym przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu
Roboty budowlane
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych
środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Dostawy
Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Usługi
Kategoria usług: nr: 23
Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
Gdańsk, Polska
Kod NUTS:
II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (DSZ):
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba : _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna : _____ uczestników planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach : _____ albo w miesiącach : _____
Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat :
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi:
w zakresie ochrony i dozoru mienia polegającego na ochronie fizycznej i obsłudze urządzeń technicznych
w zakresie usługi grupy interwencyjnej, świadczenie usługi we wszystkich oddziałach Muzeum Narodowego w
Gdańsku
w zakresie usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Oddziale Muzeum Tradycji Szlacheckiej w
Waplewie Wielkim Muzeum Narodowego w Gdańsku i w Oddziale Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
Muzeum Narodowego w Gdańsku.
2. W skład Muzeum Narodowego w Gdańsku wchodzą następujące Oddziały:
2.1. Oddział Sztuki Dawnej (Budynek Główny), ul. Toruńska 1 w Gdańsku,
2.2. Oddział Zielona Brama ul. Długi Targ 24 w Gdańsku,
2.3. Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów, ul. Cystersów 18 w Gdańsku,
2.4. Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki, ul. Cystersów 19 w Gdańsku,
2.5. Oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie,
2.6. Oddział Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
4. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania kluczowej części zamówienia tj. ochrony i dozoru
mienia polegającego na ochronie fizycznej i obsłudze urządzeń technicznych chroniących wystawy, eksponaty
oraz obiekty i budynki historyczne Muzeum Narodowego w Gdańsku
6. Zamawiający w ramach zawartej umowy będzie mógł zlecić ochronę zabezpieczenia prac remontowych,
zabezpieczenia ekspozycji wystaw czasowych, imprez, wydarzeń artystycznych, zgodnie z warunkami
zawartymi w § 3 ust. 3-5 Umowy – załącznik 5a, § 3 ust. 5,6 Umowy – załącznik 5b. Przewidywana maksymalna
liczba godzin w trakcie trwania umowy dla zadania nr 1 - 8000 godzin, natomiast dla zadania nr 2 – 1000
godzin. Liczba godzin jest wliczona do ogólnej liczby godzin dla poszczególnych zadań.
7. Kod CPV: ; 92521200-1; 92522000-6; 79710000-4; 79715000-9, 74.70.00.00-6.
8. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę: ofertę można składać zarówno na każdą
część osobno lub na wszystkie części..
9. Maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy:
Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu
samemu Wykonawcy.
10. Kryteria lub zasady, które będą miały zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną
udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części: nie
dotyczy.
11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w realizacji zamówienia.
11.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom realizacji części zamówienia wyłącznie w zakresie
dotyczącym: realizacji zadań grupy interwencyjnej- Zadanie 1.
11.2. Zamawiający żąda aby Wykonawca wskazał w formularzu ofertowym część zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podał firmy podwykonawców.
11.3. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy.
11.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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11.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego
realizacji, Wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
11.6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
11.7. Te zasady stosuje się wobec dalszych podwykonawców.
11.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności
za należyte wykonanie tego zamówienia.
11.9 Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo na usługę, której przedmiotem jest
działanie grupy interwencyjnej, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy o treści
zgodnej z projektem umowy.
12. Zakres usług, którego wykonanie polegałoby na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) określony jest w
załącznikach nr 7a i 7b do SZ odpowiednio do stanowiska:
12.1.załącznik 7a– pracownik kwalifikowany ochrony;
12.2. załącznik 7a -pracownik kwalifikowany ochrony(grupa interwencyjna);
12.3. załącznik 7b - pracownik niekwalifikowany ochrony;
12.4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga:
12.4.1. wykonywania usług wyszczególnionych w Rozdz. III pkt. 12.1,2,3, wyłącznie przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz do przekazania przed podpisaniem niniejszej umowy
imiennego wykazu osób wykonujących te usługi, ze wskazaniem podstawy zatrudnienia, a także jego
aktualizowania, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przekaże do wglądu, pod rygorem wystąpienia
o zapłatę kary umownej, w wyznaczonym mu terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, dokumentów
potwierdzających zatrudnienie osób wykonujących usługi wymienione w Rozdz. III pkt. 12.1,2,3, na podstawie
umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: zgłoszenia ZUA, umowy o pracę lub comiesięczne raporty
RMUA), podobnie jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszym podwykonawca;
12.4.2. zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania usług wymienionych w
Rozdz. III pkt. 12.2 , wyłącznie przez osoby zatrudnione przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę;
12.4.3. zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby czynności wymienione w
Rozdz. III pkt. 12.2, były wykonywane wyłącznie przez osoby zatrudnione przez nich na podstawie umowy o
pracę.
13. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
14. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.
15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
Główny przedmiot

Słownik główny
92521200

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
tak

nie

II.1.8) Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)
To zamówienie podzielone jest na części:
tak
nie
(jeżeli tak) Oferty można składać w odniesieniu do
tylko jednej części
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jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych :

tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia :
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
Łączny wymiar czasowy wynosi 282 522 godzin- Zadanie 1
Łączny wymiar czasowy wynosi 38 000 godzin- Zadanie 2
(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT : _____ Waluta :
albo
Zakres: między : _____ : i : _____ : Waluta :
II.2.2) Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :
tak
nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak
nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) _____ albo Zakres: między : _____ i: _____
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach: _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 18/04/2017 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 20/04/2020 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeli dotyczy)
1. Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia: wadium w wysokości 60.000,00
zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)- Zadanie 1, wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie:
dziesięć tysięcy złotych 00/100)- Zadanie 2.
1.1Wadium należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert.
1.2. Wadium będzie wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach
bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; 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. 2014 , poz. 1804,oraz z 2015 r. poz 978 i 1240).
1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Muzeum Narodowego w Gdańsku,
ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk, w Banku Millenium nr 42 1160 2202 0000 0000 6412 1898, z podaniem tytułu
„Ochrona Muzeum Narodowego w Gdańsku, wadium-Zadanie nr… ” . Chwilą wniesienia wadium jest data
uznania rachunku zamawiającego.
1.4. W przypadku wadium wnoszonego w formie niepieniężnej oryginał dokumentu należy złożyć w opisanej
kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dołączyć do oferty.
1.5. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien przewidywać bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na
pierwsze żądanie utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust.1. 6 i 1.7.
1.6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a
ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
1.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
1.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, który wynosi 60 dni licząc od upływu
terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących:
Istotne dla stron postanowienia zostały wskazane załączniku nr 5a oraz 5b do SZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeli dotyczy)
_____

III.1.4) Inne szczególne warunki: (jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
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_____

III.2) Warunki udziału:
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli:
1. Wykonawca posiada koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz.
1099, ze zm.), zwanej dalej ustawą o ochronie osób i mienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca posiada aktualną polisę, a w przypadku jej _____
braku, inny dokument potwierdzający ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie mniejszą niż: 10 mln. zł.Zadanie 1, 3 mln. zł- Zadanie 2;
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów:
standardów: (jeżeli dotyczy)
_____
2.3) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej
2.3.1) Wykonawca wykaże, że wykonuje lub wykonał
w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: - minimum trzy usługi
polegające na ochronie - dozorze mienia w budynkach
użyteczności publicznej( obiektu kubaturowego
użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220,
1261 z wyłączeniem − Cyrków, Budynków schronisk
dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i
botanicznych, 1241, 1263, 1264 lub 1262 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr
112, poz. 1316 z późn. zm.),
-w tym przynajmniej jedną usługę w budynkach
użyteczności publicznej( obiektu kubaturowego
użyteczności publicznej zaliczonego do klas 1220,
1261 z wyłączeniem − Cyrków, Budynków schronisk
dla zwierząt; Budynków ogrodów zoologicznych i
botanicznych, 1241, 1263, 1264 lub 1262 według
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Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr
112, poz. 1316 z późn. zm.), trwającą nieprzerwanie
przez okres co najmniej 24 miesięcy, o wartości (w
ramach jednej umowy) co najmniej 80.000.00 zł. brutto
miesięcznie (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),
-w tym przynajmniej jedną usługę w ramach jednej
umowy w instytucji kultury, w której są gromadzone i
udostępnione do zwiedzania dobra kultury narodowej
podlegające ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o
muzeach, (tekst jedn. Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz.24
z późn. zm.), polegającą na ochronie (łącznie)
fizycznej i obsłudze urządzeń transmisji sygnałów
zabezpieczeń elektronicznych (SSWiN, CCTV, SKD,
SSP) chroniących wystawy i eksponaty oraz obiekty i
budynki instytucji kultury, mieszczącej się w co najmniej
3 placówkach o różnej lokalizacji, tj. o różnych adresach
pocztowych, o łącznej powierzchni użytkowej budynków
nie mniejszej niż 10 000 m2, ujętych w wykazie
wojewody jako podlegające obowiązkowej ochronie
zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997
roku o ochronie osób i mienia (dla każdej lokalizacji
oddzielnie)- Zadanie 1,
2.3.2) wykonuje lub wykonał w ostatnich 3 latach
przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej
jedną usługę polegającą na realizacji zadań grupy
interwencyjnej w rozumieniu § 1 pkt. 3 rozporządzenia
MSWiA z dnia 21 października 2011 roku (j.t. Dz.U. Nr
245. poz.1462)- Zadanie 1,
2.3.3) wykonuje lub wykonał w ostatnich 3 latach
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie: - przynajmniej jedną usługę polegającą na
bezpośrednim dozorze sal wystawienniczych w trakcie
udostępniania ekspozycji i jedną usługę polegającą na
sprzątaniu sal wystawienniczych w instytucjach kultury,
Za spełnienie warunku uznaje się wykonanie usług
dozoru i sprzątania w ramach jednej umowy- Zadanie
2. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli
usługa polegała na ochronie fizycznej obiektu.
2.3.4) Dysponuje lub będzie dysponować osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia:
2.3.4.1)zespoły kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o ochronie osób
i mienia-Zadanie 1, którzy:
a) posiadają co najmniej roczne doświadczenie w
zakresie ochrony,
b) są wpisani na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony,
c) posiadają legitymację osoby dopuszczonej do
posiadania broni cel „B” .
2.3.4.2) zespoły niekwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej usługi dozoru wystaw
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(opiekunów ekspozycji), zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o
ochronie osób i mienia- Zadanie 2, którzy:
a) są zdrowi fizycznie i psychicznie,
b) nie karani,
2.3.4.3) Dysponuje lub będzie dysponować osobą
Kierownika zwanego Szefem Ochrony, ujętą na liście
kwalifikowanych pracowników ochrony, posiadającą
poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające
go do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone”, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
(Dz. U. 2010 r. nr 182 poz.1228). zwanej dalej ustawą
o ochronie informacji niejawnych, który posiada
co najmniej 2 letnie doświadczenie w kierowaniu
ochroną fizyczną i nadzorem nad obsługą systemów
zabezpieczenia elektronicznego (łącznie) na jednym
obiekcie – dla jednego Zamawiającego- Zadanie 1.
2.3.4.4) Dysponuje lub będzie dysponować osobą
Kierownika zwanego Koordynatorem Dozoru, ujętą na
liście kwalifikowanych pracowników ochrony- Zadanie
2.
2.3.5 Posiada potencjał techniczny-dysponuje lub
będzie dysponować sprzętem- Zadanie 1:
2.3.5.1) siecią radiową nadawczo-odbiorczą typu
dyspozytorskiego, która swym zasięgiem będzie
obejmować przynajmniej teren miasta Gdańska,
przy czym łączność za pomocą tej sieci nie będzie
realizowana na pasmach ogólnodostępnych tzw.
obywatelskich
2.3.5.2) całodobowym centrum, monitorowania i
kierowania ochroną położonym na terenie Trójmiasta,
z którego całodobowo przy pomocy środków łączności
radiowej i przewodowej prowadzony jest nadzór nad
chronionymi obiektami

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
tak
nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:
tak
nie
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Sekcja IV : Procedura
IV.1) Rodzaj procedury:
IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Negocjacyjna

Negocjacyjna przyspieszona

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :
tak
nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:
_____

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców: _____
albo
Przewidywana minimalna liczba: _____ i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :
tak
nie
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. Cena
60
6. _____
_____
2. Doświadczenie
40
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
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Kryteria
4. _____
5. _____

Waga
_____
_____

Kryteria
9. _____
10. _____

Waga
_____
_____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

tak

nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne:
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP/DIM/U/1/2017

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
tak
nie
(jeżeli tak)
Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.: _____ z dnia: ______ (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: ______ Godzina: _____
Dokumenty odpłatne
tak
nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę: _____

Waluta: _____

Warunki i sposób płatności:
_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 02/03/2017 Godzina: 11:30
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: ______
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: : ______
albo
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 02/03/2017
(dd/mm/rrrr) Godzina12:00
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Gdańsk ul. Toruńska 1
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
tak
nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :
tak
nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
01/2020

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :
(jeżeli tak) Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
_____

tak

nie

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
1. Przed zawarciem umowy, Wykonawca, o którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wniesione w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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.
3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone wykonawcy w trybie określonym we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik do niniejszej specyfikacji.

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 (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) _____
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
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przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
5. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2 ustawy Pzp.
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
10. Pozostałe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej regulują przepisy Działu VI ustawy.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) _____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/02/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-021496
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Załącznik A

Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Oficjalna nazwa: _____
Adres pocztowy: _____
Miejscowość: _____

Kod pocztowy: _____

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: _____

Tel.: _____

Osoba do kontaktów: _____
E-mail:

Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość

_____

Państwo

_____

Krajowy numer identyfikacyjny
( jeżeli jest znana ): _____
Kod pocztowy _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Ochrona osób i mienia w całodobowym
systemie zmianowym realizowanym przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum
Narodowym w Gdańsku.
Część nr : 1
Nazwa : Ochrona osób i mienia w całodobowym systemie zmianowym realizowanym przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum Narodowym w Gdańsku
1) Krótki opis:
1.1.1.w zakresie ochrony i dozoru mienia polegającego na ochronie fizycznej i obsłudze urządzeń technicznych
chroniących wystawy, eksponaty oraz obiekty i budynki historyczne we wszystkich oddziałach Muzeum
Narodowego w Gdańsku, we wszystkie dni tygodnia w okresie 20-04-2017 roku godzina 12:00 do 20-04-2020
roku godzina 12:00.
1.1.2. w zakresie usługi grupy interwencyjnej, świadczenie usługi we wszystkich oddziałach Muzeum
Narodowego w Gdańsku, we wszystkie dni tygodnia w systemie całodobowym przez kwalifikowanych
pracowników ochrony, w okresie 20 kwietnia 2017 roku godzina 12:00 do 20 kwietnia 2020 roku godzina 12:00.
1.1.3 Łączny wymiar czasowy wynosi 282 522 godzin.
1.1.4 Szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 7a do SZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
92521200

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Łączny wymiar czasowy wynosi 282 522 godzin.
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 20/04/2017 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 20/04/2020 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Ofertę można składać na każdą część zamówienia, na dowolną ich liczbę.
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Załącznik B

Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą Ochrona osób i mienia w całodobowym
systemie zmianowym realizowanym przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum
Narodowym w Gdańsku.
Część nr : 2

Nazwa : Dozór i sprzątanie wystaw w wybranych oddziałach Muzeum Narodowym w Gdańsku

1) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie usługi dozoru wystaw i sprzątania sal
wystawienniczych w Oddziale Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim Muzeum Narodowego w
Gdańsku, przez niekwalifikowanych pracowników ochrony przez sześć dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie
w okresie od 18 kwietnia 2017 roku do 20 kwietnia 2020 roku, w wymiarze 30 500 godzin,
1.2.2. w zakresie usługi dozoru wystaw i sprzątania sal wystawienniczych w Oddziale Muzeum Hymnu
Narodowego w Będominie Muzeum Narodowego w Gdańsku, przez niekwalifikowanych pracowników ochrony,
przez sześć dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie w okresie od 1maja do 31 października w roku 2017, 2018,
2019 - w wymiarze 7 500 godzin.
1.2.3 Łączny wymiar czasowy wynosi 38 000 godzin.
1.2.4 Szczegółowy opis zadania stanowi załącznik nr 7b do SZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Główny przedmiot

Słownik główny
92521200

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

3) Wielkość lub zakres:
Łączny wymiar czasowy wynosi 38 000 godzin
(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Szacunkowy koszt Waluta:
bez VAT: _____
albo
Zakres: między : _____

i: _____

Waluta:

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach : _____ albo w dniach : _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie: 18/04/2017 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie: 20/04/2020 (dd/mm/rrrr)
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
Ofertę można składać na każdą część zamówienia, na dowolną ich liczbę.
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne

Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia
Dyrektywa 2004/18/WE

Kategoria nr [1]

Przedmiot

1

Usługi konserwacyjne i naprawcze

2

Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4

Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5

Usługi telekomunikacyjne

6

Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8

Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10

Usługi badania rynku i opinii publicznej

11

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12

Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13

Usługi reklamowe

14

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15

Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16

Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7]

Przedmiot

17

Usługi hotelarskie i restauracyjne

18

Usługi transportu kolejowego

19

Usługi transportu wodnego

20

Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21

Usługi prawnicze

22

Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23

Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25

Usługi społeczne i zdrowotne

26

Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe [9]

27

Inne usługi

1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących
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budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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