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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
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) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Ochrona osób i mienia w całodobowym systemie zmianowym realizowanym przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum Narodowym w Gdańsku.
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
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.
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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.
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.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
92521200

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/DIM/U/1/2017
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_MuzeumN
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-021496 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2017/S 033-060582 z dnia: 16/02/2017 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
14/02/2017 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
Wykonawca posiada aktualną
Wykonawca posiada aktualną
III.2.2
polisę, a w przypadku jej braku,
polisę, a w przypadku jej braku,
inny dokument potwierdzający
inny dokument potwierdzający
ubezpieczenie od odpowiedzialności ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej
cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie mniejszą działalności na kwotę nie mniejszą
niż: 10 mln. - Zadanie 1, 3 mln. zł- niż: 5 mln zł.- Zadanie 1, 3 mln. złZadanie 2;
Zadanie 2;
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
Powinno być:
zmieniany tekst:
2.3.1) Wykonawca wykaże, że
2.3.1) Wykonawca wykaże, że
III.2.3)
wykonuje lub wykonał w ostatnich
wykonuje lub wykonał w ostatnich
3 latach przed upływem terminu
3 latach przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie: - minimum trzy
– w tym okresie: - minimum trzy
usługi polegające na ochronie
usługi polegające na ochronie
- dozorze mienia w budynkach
- dozorze mienia w budynkach
użyteczności publicznej( obiektu
użyteczności publicznej( obiektu
kubaturowego użyteczności
kubaturowego użyteczności
publicznej zaliczonego do klas 1220, publicznej zaliczonego do klas 1220,
1261 z wyłączeniem − Cyrków,
1261 z wyłączeniem − Cyrków,
Budynków schronisk dla zwierząt;
Budynków schronisk dla zwierząt;
Budynków ogrodów zoologicznych Budynków ogrodów zoologicznych
i botanicznych, 1241, 1263, 1264
i botanicznych, 1241, 1263, 1264
lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji lub 1262 według Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych stanowiącej Obiektów Budowlanych stanowiącej
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załącznik do Rozporządzenia Rady załącznik do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999
Ministrów z dnia 30 grudnia 1999
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.
U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.),
-w tym przynajmniej jedną usługę
-w tym przynajmniej jedną usługę
w budynkach użyteczności
w budynkach użyteczności
publicznej( obiektu kubaturowego
publicznej( obiektu kubaturowego
użyteczności publicznej zaliczonego użyteczności publicznej zaliczonego
do klas 1220, 1261 z wyłączeniem do klas 1220, 1261 z wyłączeniem
− Cyrków, Budynków schronisk
− Cyrków, Budynków schronisk
dla zwierząt; Budynków ogrodów
dla zwierząt; Budynków ogrodów
zoologicznych i botanicznych,
zoologicznych i botanicznych,
1241, 1263, 1264 lub 1262 według 1241, 1263, 1264 lub 1262 według
Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych stanowiącej załącznik Budowlanych stanowiącej załącznik
do Rozporządzenia Rady Ministrów do Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie
Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112,Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1316 z późn. zm.), trwającą
poz. 1316 z późn. zm.), trwającą
nieprzerwanie przez okres co
nieprzerwanie przez okres co
najmniej 24 miesięcy, o wartości (w najmniej 24 miesięcy, o wartości (w
ramach jednej umowy) co najmniej ramach jednej umowy) co najmniej
80.000.00 zł. brutto miesięcznie
80.000.00 zł. brutto miesięcznie
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy
(słownie: osiemdziesiąt tysięcy
złotych),
złotych),
-w tym przynajmniej jedną usługę w -w tym przynajmniej jedną usługę w
ramach jednej umowy w instytucji
ramach jednej umowy w instytucji
kultury, w której są gromadzone i
kultury, w której są gromadzone i
udostępnione do zwiedzania dobra udostępnione do zwiedzania dobra
kultury narodowej podlegające
kultury narodowej podlegające
ustawie z dnia 21 listopada 1996
ustawie z dnia 21 listopada 1996
r. o muzeach, (tekst jedn. Dz. U. z
r. o muzeach, (tekst jedn. Dz. U. z
1997 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm.),
1997 r. Nr 5, poz.24 z późn. zm.),
polegającą na ochronie (łącznie)
polegającą na ochronie (łącznie)
fizycznej i obsłudze urządzeń
fizycznej i obsłudze urządzeń
transmisji sygnałów zabezpieczeń transmisji sygnałów zabezpieczeń
elektronicznych (SSWiN, CCTV,
elektronicznych (SSWiN, CCTV,
SKD, SSP) chroniących wystawy
SKD, SSP) chroniących wystawy
i eksponaty oraz obiekty i budynki
i eksponaty oraz obiekty i budynki
instytucji kultury, mieszczącej
instytucji kultury, mieszczącej
się w co najmniej 3 placówkach
się w co najmniej 3 placówkach
o różnej lokalizacji, tj. o różnych
o różnej lokalizacji, tj. o różnych
adresach pocztowych, o łącznej
adresach pocztowych, ujętych w
powierzchni użytkowej budynków nie wykazie wojewody jako podlegające
mniejszej niż 10 000 m2, ujętych w obowiązkowej ochronie zgodnie
wykazie wojewody jako podlegające z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia
obowiązkowej ochronie zgodnie
1997 roku o ochronie osób i mienia
z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia
(dla każdej lokalizacji oddzielnie)1997 roku o ochronie osób i mienia Zadanie 1,
(dla każdej lokalizacji oddzielnie)Zadanie 1,

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
IV.3.4)

Zamiast:
Data 02/03/2017 Godzina: 11:30

Powinno być:
Data 09/03/2017 Godzina: 11:30

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast:
Data 02/03/2017 Godzina: 12:00

Powinno być:
Data 09/03/2017 Godzina: 12:00
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IV.3.8)
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
02/03/2017 Godzina: 11:30
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/03/2017 Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Powinno być:
09/03/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
02/03/2017 Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/03/2017 (dd/mm/rrrr) - ID:2017-029266
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