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ZP/DIM/U/1/2017
Gdańsk, 6 marca 2017 r.
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:
Ochrona osób i mienia w całodobowym systemie zmianowym realizowanym przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum Narodowym w
Gdańsku.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Toruńska 1, 80-822 Gdańsk
www.mng.gda.pl
info@mng.gda.pl,
Pon. - Pt. 08.00 - 16.00
II. Procedura udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w procedurze, w której wartość zamówienia przekracza
kwotę 750 000 Euro, na podstawie przepisów Działu III Rozdziału 6 (Zamówienia na usługi
społeczne i inne szczególne usługi) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami).
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi:
1.1. Zadanie nr 1
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
1.2. Zadanie nr 2
1.2.1. 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.
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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;
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.
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.
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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.
IV. Termin wykonania zamówienia:
od dnia 20 kwietnia 2017 roku, godz. 12:00 (Zadanie 1), od dnia 18 kwietnia 2017 roku,
godz. 12:00 (Zadanie 2), lub w ciągu 2 dni 30 od podpisania umowy (godzina 12.00), jeżeli
podpisanie nastąpi w terminie późniejszym, do dnia 20 kwietnia 2020 r. godz. 12.00.
Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy wskaże termin rozpoczęcia
wykonywania umowy, jednakże nie późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia, o których mowa w art.
24 ustawy Pzp:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia(Zamawiający może
wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania);
1.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, w zakresie określonym przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu.
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 1b ustawy Pzp Zamawiający określa następujące
warunki udziału w postępowaniu:
2.1) w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
4

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.;
2.2) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej
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. 5 mln zł.- Zadanie 1, 3 mln. zł- Zadanie 2;
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 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 umowyZadanie 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,
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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
(opiekunów ekspozycji), zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o ochronie osób i mieniaZadanie 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
3. Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy ,
którzy nie podlegają wykluczeniu.
3.1) Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę w
okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy.
3.2) Ponadto Zamawiający określa, że na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę:
3.2.1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259,
1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1
ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166,
1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
4. Zamawiający zgodnie z art.24aa. ustawy dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada
czy Wykonawca , którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4 uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający
może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną z pozostałych ofert.
6. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:
6.1) Jest niezgodną z ustawą.
6.2) Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.
3 Prawa zamówień publicznych.
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6.3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
6.4) Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6.5) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
6.6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,
6.7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
6.8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu
związania ofertą
6.9) Jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa
państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
6.10) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wskazujących na
brak podstaw do wykluczenia:
1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa
zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
1.1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert z
zastrzeżeniem art. 26 ust. ustawy Pzp
1.2) Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 do SZ
Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich
zasoby , warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie dotyczące tych podmiotów –
załącznik 2a do SZ
2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu-załącznik 2b do
SZ.
3. Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania;
4. Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu- załącznik 3 do
SZ;
5. Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy- załącznik 4 do SZ
6.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami-załącznik 4 do SZ.
7. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego
8.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania
tymi zasobami załącznik nr 6 do SZ- Zadanie 1.
9. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:
9.1) Wraz z ofertą Wykonawca składa Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 do SZ
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym
dla wykonawcy, oświadczenie – załącznik 2a do SZ, Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie
ostatnich 3 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 określających czy te
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu- załącznik 3 do SZ;
9.2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego niezwłocznie po
otwarciu ofert na stronie internetowej informacji dotyczącej kwoty jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy
złożyli oferty w terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i
warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawca składa Oświadczenie wykonawcy o
przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej-załącznik 2b do SZ
9.3) Na wezwanie Zamawiającego w ciągu 10 dni od dnia przesłania wezwania Wykonawca
składa dokumenty i oświadczenia wymienione w punktach 1.1) lub 10,oraz 3, 5, 6, 7 (Zadanie
1 i Zadanie 2), 8 (tylko dla Zadania 1).
9.4) Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
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oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
9.5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
11. Wykonawcy występujący wspólnie.
11.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
11.2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z
formułą spełnia/niespełna na podstawie informacji zawartych w dostarczonych dokumentach i
oświadczeniach wymaganych w SZ.
13. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
13.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę.
VII. Wadium.
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
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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.
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem
Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1113), osobiście, za
pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1030), przy czym:
a) oferta wraz z oświadczeniem-załącznik nr 2 do SZ i Wykaz dostaw lub usług -załącznik nr
3 do SZ oraz pełnomocnictwa wnoszone są do Zamawiającego wyłącznie w formie pisemnej
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca;
b) Zamawiający dopuszcza możliwość składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - każda
ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
Domniemywa się, że pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu albo adres poczty
e-mail podane przez Wykonawcę (np. w ofercie) zostało mu doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią, chyba że Wykonawca wezwany
przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia
lub informacji, w sposób określony powyżej oświadczy, iż wyżej wskazanej wiadomości nie
otrzymał. Adres Zamawiającego jest podany w pkt. I niniejszej specyfikacji zamówienia.
2. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
Grażyna Opanowska
Sekretariat Muzeum Narodowego w Gdańsku
tel. : 58 301 70 61 wew. 229
godz. między 10.00 a 14.00
e-mail:info@mng.gda.pl
Józef Wardyn
Tel. 58 301 70 61 wew. 232
w godzinach 10:00-13:00
w sprawach merytorycznych dotyczących organizacji ochrony
3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji
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zamówienia. Zamawiający niezwłocznie jednakże nie później niż 2 dni przed upływem terminu
składania ofert udziela wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację
zamówienia, oraz zamieszcza je na stronie internetowej chyba, że wniosek o wyjaśnienie
wpłynął do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu do składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania z Wykonawcami.
5. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy
odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
IX. Termin związania ofertą:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Wykonawca może przedłużyć
termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym zamawiającego.
X. Opis sposobu przygotowania oferty:
Przygotowanie oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
9. Wykonawca winien umieścić ofertę oraz wszystkie załączniki w zamkniętej kopercie
zaadresowanej na Muzeum Narodowe w Gdańsku, ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk. Na
kopercie należy umieścić nazwę i adres wykonawcy, oraz napis:
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„Ochrona MNG-zadanie nr…” „nie otwierać przed 02-03-2017 r. 09-03-2017 13.03.2017
r. godz. 12.00” Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie
oferty nie zabezpieczonej w powyższy sposób
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać do dnia 02-03-2017 r. 09-03-2017 13.03.2017 r. do godz. 11.30.
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Toruńska 1, pok. Nr 108
80-822 Gdańsk
Oferty zostaną otwarte dnia 02-03-2017 r. 09-03-2017 13.03.2017 r. do godz. 12:00 w
siedzibie zamawiającego – wejście dla administracji.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny :
1. Cena oferty jest iloczynem stawki za 1 roboczogodzinę i liczby godzin przypisanej do
danego zadania
2.Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.
3.Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
4.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się
wariantowości cen.
5.Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).
6.Zamawiający zapłaci Wykonawcy jedynie za faktycznie przepracowany czas.
7.Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym prowadzone będą wyłącznie w PLN.
8.Podstawę rozliczeń stanowi stawka za 1 roboczogodzinę.
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego
rozpatrywania, jeżeli:
1.1) Oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
1.2) Oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie.
1.3) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2.
Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu
kryteria: cena 60%, doświadczenie 40 %
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego dla poszczególnych kryteriów.
Nazwa kryterium – cena- 60%
Sposób oceny Pkc=Cn/Cbx60% (waga punktowa dla kryterium cena)
Pkc- ilość punktów dla kryterium cena
Cn najniższa oferowana cena brutto
Cb- cena brutto oferty badanej
Nazwa kryterium – doświadczenie- 40%
Premiowana jest liczba (z)realizowanych zamówień:
usługa 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
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(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
usługa polegająca na bezpośrednim dozorze sal wystawienniczych w trakcie udostępniania
ekspozycji i usługa polegającą na sprzątaniu sal wystawienniczych w instytucjach kultury, Za
spełnienie wymagań uznaje się wykonanie usług dozoru i sprzątania w ramach jednej umowyZadanie 2
Sposób oceny Pkd=Dbx40% (waga punktowa dla kryterium doświadczenie)
Pkd- ilość punktów dla kryterium doświadczenie
Db –liczba (z)realizowanych zamówień wyrażona w punktach według przelicznika podanego
poniżej
Liczba (z)realizowanych zamówień
2 i powyżej
1
Poniżej 1 oferta odrzucona nie spełnia
wymagań SZ

Punkty – Db Zad. 1
100
50

Punkty – Db Zad. 2
100
50

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących
się do przedmiotu zamówienia publicznego otrzyma najwyższą liczbę punktów. Pozostałym
ofertom, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów.
Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty według wzoru:
Pk= Pkc+Pkd
3. Realizacja zamówienia, części stanowiącej oddzielne zadanie zostanie powierzona
Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę.
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na fakt, że zostały
złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, zamawiający wybierze Wykonawcę , który
złożył ofertę z niższą ceną.
5. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie
zamówienia przepisami prawa.
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.
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3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
3.1) Nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną
ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
3.2) Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało
miejsce.
3.3) Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
4.1) Zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń.
4.2) Zamieszczone na stronach internetowych Zamawiającego.
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający
zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
5.1) Ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert.
5.2) Złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania
ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje
ten sam przedmiot zamówienia.
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego w ustawie
Pzp. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego
Wykonawcę.
8.Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:
8.1. Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczenia co najmniej 10 000.000,00
5 000 000,00 zł- zadanie 1, 3 000 000 zł – zadanie 2
8.2. Kopia dokumentu – pozwolenie radiowe.
8.3 Kopia dokumentu- 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
8.4 Oświadczenie dot. posiadania aktualnych orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie §
6 i 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23.03.1999 r. w
sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się wydanie
legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony, dla osób wymienionych w
załączniku nr 4,
8.3 Umowę z podwykonawcą. (w przypadku gdy Wykonawca powierzy część zamówienia
podwykonawcy)
XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
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.
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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.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy:
1. Postanowienia umowy zawarto we wzorach umowy, który stanowi załącznik numer 5a i 5b
do SZ
2. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w
załączonych do SZ wzorach umowy. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy mogą dotyczyć mogą dotyczyć:
w zakresie zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez
Wykonawcę.
2.2) w zakresie:
a) dodatkowej realizacji usług ochrony i dozoru mienia , usług grupy interwencyjnej i
dozoru i sprzątania wystaw;
b) i tym samym w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy;
- z powodu ewentualnej konieczności przejęcia przez Zamawiającego we władanie obiektów i
budynków
historycznych mających służyć wykonywaniu działalności statutowej
Zamawiającego i obowiązku objęcia ich ochroną wynikającą z dokumentu Analiza Zagrożeń.
2.1)

3. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 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
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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.
XVIII. Postanowienia końcowe:
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od
chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
- Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej
-W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do
udostępnienia dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób,
w jaki mogą być one udostępnione;
- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty;
- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania.
3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks Cywilny.
XIX. Załączniki:
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:
Formularz ofertowy załącznik nr 1a i 1b
Oświadczenia wykonawcy załącznik nr 2,2a, 2b
Wykaz wykonanych usług załącznik nr 3
Wykaz osób załącznik nr 4
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Wzór umowy załącznik nr 5a i 5b
Wykaz sprzętu załącznik nr 6
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 7a i 7b
Regulamin dozoru i sprzątania wystaw załącznik nr 8

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
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Załącznik nr 1a
do Specyfikacji
Zamówienia
OFERTA
na

Ochrona osób i mienia w całodobowym systemie zmianowym realizowanym przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum Narodowym w
Gdańsku.-ZADANIE 1
…………………………………………………………………………….………………………
nazwa firmy
………………………………………………………………………………………………………………….
adres
………………………………………………………………………………………………….………………
Regon
………………………………………………………………………………………………………………..…
telefon, faks, e-mail
1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert w oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu
zamówienia za cenę:
stawka netto ............................................. zł
podatek VAT - ......................................... zł
stawka brutto - ....................................... zł
(słownie brutto.............................................................................................................................)
Stawka 1 roboczogodziny wynosi ……………… zł netto.
2. Zamówienie wykonam w terminie: 20.04.2020r.

3. Termin płatności do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury
4. Akceptuję wskazany w SZ czas związania ofertą – 60 dni od upływu terminu do składania ofert
5. Zamówienie wykonam: - samodzielnie/ przy pomocy podwykonawców*
6. Ofertę niniejszą składam na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
7. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SZ dokumenty:
1)

..................

2)

................ .

8. Realizując zamówienie przy pomocy podwykonawcy powierzę im następujące części
zamówienia:
1)

..................
Nazwa podwykonawcy

2)

................ .

…………………………………………………
zakres zamówienia realizowany przez podwykonawcę

………………………………………………….

………………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

..............................................................
miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić, w przypadku podwykonawców na oddzielnej stronie zawrzeć
informacje wymagane w Rozdz. III pkt 7 SZ - załącznik 2a
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Załącznik nr 1b
do Specyfikacji
Zamówienia
OFERTA
na

Dozór i sprzątanie wystaw w wybranych oddziałach Muzeum Narodowym w Gdańsku.ZADANIE 2
…………………………………………………………………………….………………………
nazwa firmy
………………………………………………………………………………………………………………….
adres
………………………………………………………………………………………………….………………
Regon
………………………………………………………………………………………………………………..…
telefon, faks, e-mail
1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia ofert oferuję/oferujemy spełnienie przedmiotu
zamówienia za cenę:
stawka netto ............................................. zł
podatek VAT - ......................................... zł
stawka brutto - ....................................... zł
(słownie brutto.............................................................................................................................)
Stawka 1 roboczogodziny wynosi ……………… zł netto.
2. Zamówienie wykonam w terminie: 20.04.2020r.

3. Termin płatności do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury
4. Akceptuję wskazany w SZ czas związania ofertą – 60 dni od upływu terminu do składania ofert
5. Zamówienie wykonam: - samodzielnie/ nie dopuszcza się udziału podwykonawców
6. Ofertę niniejszą składam na . . . . . . kolejno ponumerowanych stronach.
7. Do niniejszej oferty załączam wymagane w SZ dokumenty:
1) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2)

................ .

………………………………………..
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

..............................................................
miejscowość i data

*niepotrzebne skreślić, w przypadku podwykonawców na oddzielnej stronie zawrzeć
informacje wymagane w Rozdz. III pkt 7 SZ - załącznik 2a
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Załącznik nr 2
do Specyfikacji
Zamówienia
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Nazwa wykonawcy …..............................................................................................
Adres wykonawcy …..............................................................................................
Miejscowość ….............................................
Data …..........................
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego
Rozdziale V specyfikacji zamówienia (SZ).
1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt
12-23 ustawy Pzp.
2) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp.
………………….……..….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r.
……………………………………………………
(podpis)

3) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.
24ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..

……………………………………………….
(data i czytelny podpis wykonawcy)
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Załącznik nr 2a
do Specyfikacji
Zamówienia
OŚWIADCZENIE
(WYPEŁNIĆ GDY ZACHODZI OKOLICZNOŚĆ ZWIĄZANA Z POLEGANIEM NA
ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW):
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Rozdz. IV specyfikacji zamówienia (SZ) polegam na
zasobach następującego/-ych podmiotu/-ów:
…………………………………………………………, w następującym zakresie:
……………………………………………………….
…………………………………………………….….., w następującym zakresie:
………….………………………………………….
(wskazać podmiot/-y i określić odpowiedni zakres dla wskazanego/-ych podmiotu/-ów)

Do oświadczenia dołączam zobowiązanie wskazanego/wskazanych powyżej podmiotów do
oddania mi do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
………………….……..….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r.
……………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE
SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
…………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………….……..….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r.
……………………………………………………
(podpis)
[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,
NA KTÓREGO ZASOBYPOWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/ów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
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nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
………………….……..….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r.
……………………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………….……..….……. (miejscowość), dnia …………….….……. r.
……………………………………………………
Podpis
.
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Załącznik nr 2b
do Specyfikacji
Zamówienia
UWAGA: Oświadczenie to wykonawca przekazuje zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
zamawiającego niezwłocznie po otwarciu ofert na stronie internetowej informacji dotyczącej kwoty jaką zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie; ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

MUZEUM NARODOWE W GDAŃSKU
UL. TORUŃSKA 1
80-822 GDAŃSK
Nazwa wykonawcy

…................................................

Adres wykonawcy

…......................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
ZP/DIM/U/1/2017 prowadzonym przez Muzeum Narodowe w Gdańsku.
Oświadczam:
że nie należę do grupy kapitałowej*/ należę do grupy kapitałowej, ale żaden inny podmiot tej
grupy kapitałowej nie bierze udziału w postępowaniu*/ należę do grupy kapitałowej i
następujący podmiot(y) z tej samej grupy kapitałowej ubiegają się o udzielenie zamówienia
(wymienić poniżej)*.
Grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. Zm.)
*niepotrzebne skreślić
W przypadku, gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej co inne podmioty
ubiegające się o udzielenie zamówienia, należy wymienić podmioty wchodzące w skład
grupy kapitałowej
………………………………
Nazwa

………………………………
nazwa

………………………………
nazwa

…...........................................
miejscowość i data

…......................................................................
podpis osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 3
do Specyfikacji
Zamówienia
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT PRZED
DNIEM OTWARCIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY – W TYM OKRESIE
Lp.

Rodzaj, ew. Krótki opis
usług składających się na
przedmiot wykonanego
zamówienia,

Nazwa odbiorcy

Wartość
wykonanej
usługi

Data odbioru
(dzień,
miesiąc, rok)

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane
należycie.

…...........................................
miejscowość i data

…............................................................................
podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej
do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 4
do Specyfikacji
Zamówienia

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Lp.

Imię i
nazwisko

Wykształcenie tytuł zawodowy/
naukowy

Posiadane
uprawnienia

Zakres czynności
wykonywanych
w ramach
zamówienia

Sposób dysponowania
osobą

Oświadczam, że wyżej wymienione osoby posiadają wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
niezbędne do realizacji zamówienia zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w
Rozdz. V pkt.2) SZ
.........................................
................................................................................
miejscowość i data

25

podpis i pieczęć
osoby/osób uprawnionej do
reprezentowania uczestnika
postępowania

Załącznik nr 6
do Specyfikacji
Zamówienia

Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych,
o których mowa w Rozdziale V pkt.2.3.5)
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze dysponuje łącznie :
a) 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 oraz
b) 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.

L.p. Narzędzia i
urządzenia

Częstotliwość/Adres
centrum
monitorowania

Opis

1

Sieć radiowa

2.

Centrum
Całodobowe centrum monitorowania i
monitorowania kierowania ochroną położone na
terenie Trójmiasta, z którego
całodobowo przy pomocy środków
łączności radiowej i przewodowej
prowadzony jest nadzór nad
chronionymi obiektami.

Informacja o
podstawie
dysponowania
zasobami
wskazanymi w
wykazie*

1. Sieć radiowa nadawczo-odbiorcza
typu dyspozytorskiego.
2. Sieć swym zasięgiem obejmuje
przynajmniej teren miasta Gdańska.
3. Łączność za pomocą sieci nie będzie
realizowana na pasmach
ogólnodostępnych tzw. obywatelskich.

*Uwaga !Wykonawca może polegać na potencjale technicznym udostępnionym przez inne podmioty,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z tymi podmiotami stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając mu w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wypełniając niniejszy wykaz należy pamiętać, że zgodnie z art. 297 § 1 kodeksu karnego „ kto w celu uzyskania
dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji bankowej, dotacji, subwencji lub zamówienia
publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne pisemne
oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenia dla uzyskania kredytu, pożyczki bankowej,
gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5”

……………………………
miejscowość i data

…………………………………
podpis osoby/osób
uprawnionej do
reprezentowania wykonawcy
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