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I. Informacje o Zamawiającym
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica
w imieniu którego występuje p. Ziemowit Niedźwiecki – Dyrektor Muzeum
ul. Browarna 7
64-920 Piła
tel. centrala: 67 211 07 80
Adres stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl
Adres poczty elektronicznej : b.masalska@muzeum.pila.pl
powiat pilski
województwo wielkopolskie
NIP: 764-21-72-798
Regon: 000677553
II. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
Wykonawcami. Informacje o aukcji elektronicznej i częściach zamówienia.
1.

2.

3.

4.

5.

Do kontaktów z Wykonawcami upoważnieni są:
Bożena - Masalska - Kierownik Administracyjny - nr. tel.: 67 2110781, w godz.: 08:00 – 12:00,
Stefan Rola - Kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią – nr. tel. 67 2866090,
w godz.: 08:00 – 15:00
- w sprawach merytorycznych,
a) Ryszard Dąbrowski – konsultant ds. zamówień publicznych.
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej oraz poczty elektronicznej.
Oferta jest składana wyłącznie w formie pisemnej (dokumenty składane do oferty mogą być
złożone w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną).
Wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pocztą
elektroniczną. Każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Przesłanie przez Zamawiającego dokumentu pocztą elektroniczną bez względu na włączenie czy
wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej
chwili.
SIWZ wraz z załącznikami jest zamieszczona na stronie internetowej www.muzeum.pila.pl. SIWZ
wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na CD można odebrać nieodpłatnie u p. Bożeny
Masalskiej w siedzibie Zamawiającego. Na wniosek wykonawcy Zamawiający prześle SIWZ wraz z
załącznikami odpłatnie na wskazany adres.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienia dotyczące treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej – SIWZ), kierując swoje zapytania w formie
podanej w pkt. 2.
Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ można składać do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający niezwłocznie
udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikające z treści złożonego wniosku, jednak nie
później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert.
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6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Treść wyjaśnienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego
www.muzeum.pila.pl.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków, o których
mowa w pkt. 5.
W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może
zmienić treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP) lub
SIWZ. Dokonane zmiany Zamawiający zamieści na stronie internetowej.
Jeżeli zmiany, o których mowa w pkt. 8 będą istotne, w szczególności będą dotyczyły określenia
przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków
udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuży termin
składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Podział zamówienia na część.
Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiot zamówienia na części.
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
Czas pracy Muzeum : w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30,
Postępowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.271.02.2016.
Zamawiający nie przewiduje dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
III. Tryb udzielenia zamówienia

1.

2.

Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp oraz
w sprawach nieuregulowanych tą ustawą przepisy Kodeksu Cywilnego.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla wartości zamówienia
poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
IV. Opis przedmiotu zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) .
79710000-4 Usługi ochroniarskie
92522100-7 Usługi ochrony obiektów historycznych
92521220-7 Usługi ochrony eksponatów
92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi :
1) ochrony fizycznej obiektów wraz z terenem przyległym do budynków użytkowanych przez
Zamawiającego przy ul. Dworcowej 12 w Osieku nad Notecią oraz ochrona znajdujących się w
nich osób i mienia zgodnie z aktualnym Planem Ochrony,
2) ochrony fizycznej w zakresie ochrony osób i mienia w trakcie organizowanych przez
Zamawiającego imprez plenerowych na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad
Notecią,
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica

Strona 3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonywanie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.
Oddział Muzeum Okręgowego w Pile.

3) dozoru sygnałów gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach
alarmowych i podejmowania interwencji,
4) ochrona obiektów powinna być sprawowana od poniedziałku do czwartku od godz. 15:00 do
07:00 dnia następnego, a w piątek od godziny 15:00 do 07:00 w poniedziałek, w tym również
w dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy.
Szczegółowy zakres wykonywania przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Nr 1a do niniejszej
SIWZ.
2. Warunki realizacji zamówienia.
1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonywania zamówienia przez wykonawcę.
2) Wykonawca będzie wykonywał zamówienie zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, umową i
sporządzonym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego Planem Ochrony
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią, zatwierdzonym przez Komendę Wojewódzką
Policji w Poznaniu.
3) Czynności ochrony będą wykonywane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego z dnia 02.09.2014r w sprawie zabezpieczenia
zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich
zniszczeniem lub utratą/
4) Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące usługi ochrony były zatrudnione na umowę o
pracę na cały okres wykonywania świadczenia.
5) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu :
a) Wykaz Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o
pracę ze wskazaniem wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji każdego pracownika,
b) uwierzytelnione kopie umów o zatrudnienie każdej z wymienionych w wykazie osób z
potwierdzeniem otrzymania umowy przez pracownika,
c) od wszystkich pracowników uwierzytelnione kopie legitymacji potwierdzające wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego
Policji.
6) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentu, o których mowa w pkt 6), będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie
umowy o pracę i może być podstawą do stwierdzenia, że Wykonawca uchyla się od zawarcia
umowy z Zamawiającym.
7) Wykonawca skieruje do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia osoby posiadające
legitymację potwierdzającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji.
8) Wykonawca zobowiąże się, że pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w Wykazie
Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502
ze zm.), oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość
wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).
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9) W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
Zamawiającego uprawniony będzie w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu
Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
10) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizował
będzie przedmiot zamówienia, na inne posiadające co najmniej takie samo wykształcenie,
doświadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z
zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej
zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia,
Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed
dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.
11) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia
pracowników wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie
dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wskazanych pracowników
w Wykazie Pracowników, wykonujących przedmiot zamówienia na podstawie umowy o pracę
wskazanej przez Zamawiającego w pkt 1.
12) Wykonawca, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie
Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że przedmiot
umowy jest wykonywany przez osoby będące pracownikami Wykonawcy.
3. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamówienia.
1) Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem umownym.
2) Rozliczenia będą dokonywane za wykonanie usług w danym miesiącu na podstawie ceny
jednostkowej świadczenia usługi tj. jednej roboczo-godziny i ilości faktycznie przepracowanych
godzin przez pracownika.
3) Zakłada się, że jeden pracownik będzie wykonywał pracę przez ilość godzin w miesiącu
wynikającą z przepisów kodeksu pracy.
4) Do wartości obliczonej wg pkt. 2) wykonawca doliczy wartość podatku VAT wg stawki
podstawowej.
5) Wynagrodzenie każdego pracownika nie może być niższe od ustalonej na 2016r ( i rok następny )
kwoty najniższego wynagrodzenia.
6) Podstawą obliczania wynagrodzenia i ceny oferty będzie załączona do oferty szczegółowa
kalkulacja sporządzona przez wykonawcę, z której wynikać będzie wartość jednej roboczogodziny wykonywania usługi.
7) Zapłata za fakturę może być realizowana z terminem odroczonej płatności nie przekraczającym
30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
9) Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, scedować na osobę trzecią swoich
wierzytelności.
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10) W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę konsorcjum) – rozliczenia będą
dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pełnomocnika konsorcjum. Zamawiający
nie wyraża zgody na oddzielne płatności dla poszczególnych partnerów konsorcjum. Partnerzy
konsorcjum powinni ustalić zasady wzajemnego rozliczania się za wykonane usługi, w taki
sposób, aby nie powstawała konieczność odrębnej zapłaty dla poszczególnych partnerów.
V. Termin wykonania zamówienia
Termin realizacji zamówienia:
od dnia 01.11.2016 r. od godziny 15:00 do dnia 01.11.2019 r. do godziny 07:00.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 3 do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ocena potwierdzenia spełniania warunku zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego
na podstawie złożonego oświadczenia wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert,
na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni zobowiązany będzie do przedłożenia
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej,
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
1) Uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na
wykonywanie usług ochrony osób i mienia wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonej uwierzytelnionej przez
wykonawcę kopii koncesji, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2) Doświadczenia :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonali lub nadal wykonują co najmniej dwie usługi całodobowej ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach, gdzie prowadzona jest działalność kulturalna dziedzictwa
narodowego tj. muzea, centra kultury, trwających co najmniej jeden rok każda, o wartości
każdej z nich nie mniejszej niż 200.000 zł brutto, w tym co najmniej jednego obiektu
muzealnego o dużej powierzchni ochrony tj. min. 5 ha.
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Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych lub
wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej
sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i
doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i
doświadczenia na okres realizacji zamówienia.
2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
a) Koordynator (1 osoba) posiadający co najmniej wykształcenie średnie i co najmniej trzy
letnie doświadczenie w organizacji usług ochrony osób i mienia obiektów muzealnych o
dużej powierzchni ochrony ( min. 5 ha );
b) Pracownikami ochrony – min. 3 osoby, posiadającymi co najmniej roczny staż w ochronie
obiektów muzealnych, przeszkolenie
z zakresu ochrony obiektów muzealnych (
potwierdzone zaświadczeniem ), sprawnymi fizycznie ( posiadające aktualne tj. wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, badania lekarskie
potwierdzające zdolność do wykonywania usług ochroniarskich ), nie posiadającymi
ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożliwiającą lub
utrudniającą wykonywanie usług ochroniarskich, posiadającymi wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego
Policji ( potwierdzone legitymacją ).
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, na zasadzie
spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował odpowiednimi osobami do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do
dyspozycji prawo korzystania z osób na okres realizacji zamówienia.
3) Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji finansowej i ekonomicznej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów
złotych), a w przypadku gdy termin wygaśnięcia polisy nastąpi w trakcie realizacji umowy
Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14 dni przed końcem okresu ubezpieczenia do
przedstawienia dokumentu stwierdzającego kontynuację ochrony ubezpieczeniowej w zakresie
i o wartości co najmniej odpowiadającej warunkom wygasającej polisy na kolejny okres
ubezpieczenia.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
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prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych
walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego
Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html)
opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty ich zdolności techniczne
lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna podmiotów, o których mowa
powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w
terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
sytuację techniczną, zawodową lub ekonomiczną o której mowa powyżej.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że :
1) w stosunku do żadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
2) łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowych,
sytuacji finansowej lub ekonomicznej,
3) w zakresie doświadczenia – przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia potwierdzi spełnianie warunku określonego przez Zamawiającego,
4) nie zachodzą przesłanki do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt. 23 ustawy Pzp.
VII. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
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
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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);
2) który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
– chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert , z przyczyn leżących po jego
stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w
sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia
wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie, w okresie trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wydano
ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli
wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp,
chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
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szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie
dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o
udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
VIII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert, na
wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni zobowiązany będzie złożyć aktualne na
dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów (na dzień składania ofert) następujących dokumentów:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
Zamawiający żąda złożenia :
1) koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, 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;
2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia
następujących oświadczeń i dokumentów :
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
UWAGA:
W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze
wspólników oraz za spółkę.
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3) odpisu 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;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 716);
2.1 Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 7.
3.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów :
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (usługi
całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach, gdzie prowadzona jest działalność
kulturalna dziedzictwa narodowego tj. muzea, centra kultury, trwających co najmniej jeden rok
każda ), oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 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;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, 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 ( osoby wykonujące usługi ochrony
powinny posiadać przeszkolenie ( potwierdzone zaświadczeniem ) z zakresu ochrony obiektów
muzealnych organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, sprawne
fizycznie ( posiadające aktualne tj. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania usług
Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica

Strona 11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Wykonywanie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad Notecią.
Oddział Muzeum Okręgowego w Pile.

ochroniarskich ), nie posiadające ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką
uniemożliwiającą lub utrudniająca wykonywanie usług ochroniarskich );
3) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
dokumentów, o których mowa w pkt. 43, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę
innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych.
4.

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp ( informacje z sesji otwarcia ofert ) przekaże Zamawiającemu:
oświadczenie 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 – wg wzoru załącznika nr 5

5. Uzupełnianie dokumentów.
1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości,
Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień
w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
2) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
3) Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego,
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4) Zamawiający będzie zobowiązany także do wezwania, w wyznaczonym przez siebie terminie, do
złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający
może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
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6. Kolejność działań związanych z wyborem Wykonawcy:
1) Zamawiający informuje, że stosownie do dyspozycji art. 24 aa) Pzp, najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
1) Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 1, uchyla się od zawarcia Umowy lub nie wnosi
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył
ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
IX. Wymagania dotyczące wykonawców mającymi siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII :
1. W pkt 1 ppkt. 1, 2, 3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne
albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 2 rozdziału VIII powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a dokument, o którym mowa
pkt. 1 ppkt. 3 rozdziału VIII powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
tego terminu.
2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w
pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
X. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
XI. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania
ofertą rozpoczyna się w dniu wskazanym, jako termin składania ofert.
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2. Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić
się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie
dłuższy niż 60 dni.
3. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
4. Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażone
na piśmie i jest dopuszczalne tylko z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedłużenie okresu związania ofertą wraz z przedłużeniem
ważności wadium dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako
najkorzystniejsza.
6. Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą
do czasu rozstrzygnięcia odwołania.
XII. Opis sposobu przygotowania ofert.
1. Na ofertę składają się :
1) Wypełniony załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
2) Wypełniony załącznik Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
wraz z dokumentami wskazanymi w tym załączniku.
3) Wypełniony załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4) Wypełniony załącznik Nr 3a – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
(dot. podmiotów trzecich i podwykonawców)
5) Wypełniony załącznik Nr 4 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby
wykonawcy (jeżeli występują).
6) Szczegółowa kalkulacja wyceny świadczenia usług.
7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym następująco :
Nazwa i Adres Zamawiającego
Oferta – Przetarg na :
Wykonywanie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku nad
Notecią. Oddział Muzeum Okręgowego w Pile.

nie otwierać przed dniem 11.10.2016r. godz. 10:15

1)
2)
3)

Nazwa i Adres składającego ofertę
dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania;
opakowanie oferty powinno być zamknięte i zabezpieczone przed bezśladowym jej
otworzeniem, gwarantujące zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia;
wszelkie poprawki powinny być parafowane przez osobę uprawnioną;
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4)
5)
6)
7)
8)

dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną;
oferta winna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką;
zmiany, w złożonej już ofercie, mogą zostać dokonane przez Wykonawcę wyłącznie przed
upływem terminu składania ofert;
ofertę można wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert;
zmiana oferty lub jej wycofanie następuje na takich samych zasadach, jak jej składanie z
dopiskiem na kopercie „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

3. Forma dokumentów i oświadczeń:
1) dokumenty i oświadczenia składane do oferty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną,
2) pełnomocnictwo załączone do oferty winno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza,
3) dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski,
4) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, z zasobów których korzystać będzie Wykonawca, kopie dokumentów
dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mogą być poświadczane za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty lub osobę poprawnie umocowaną,
5) Zamawiający będzie uprawniony żądać przedstawienia oryginału dokumentu lub notarialnie
potwierdzonej kopii, jeżeli złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub budzić będzie
wątpliwości co do jej prawdziwości.
4. Tajemnica przedsiębiorstwa:
1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), powinny być one
oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”. Zaleca się
umieszczenie takich dokumentów na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub oddzielnie),
2) Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie
składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżenie wykonawcy będzie
skuteczne wyłącznie wtedy, jeżeli wykaże on, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa,
3) stwierdzenie w ofercie, że dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa bez
dokonania wykazania, nie stanowi podstawy do utajnienia tych dokumentów,
4) wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących :
a) nazwy (firmy) oraz adresu wykonawcy,
b) ceny oferty,
c) terminu wykonania zamówienia,
d) okresu gwarancji,
e) warunków płatności zawartych w ofercie,
5) zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, których wykonawca nie
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wykazał, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa, spowoduje ich odtajnienie przez
Zamawiającego.
5. Informacje pozostałe:
1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w
niniejszej SIWZ;
3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
1. Oferty należy składać do dnia 11.10.2016r. do godziny 10:00 w sekretariacie Muzeum
Okręgowego w Pile.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2016r. o godzinie 10:15 w Muzeum Okręgowym w
Pile. - sala narad.
3. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w
ofertach.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.
6. Ofertę złożoną po upływie terminu składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy.
7. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
XIV. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Cenę oferty należy podać w złotych polskich w formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ) w
kwocie brutto, z wyodrębnieniem wartości podatku VAT z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
2. Cena oferty wymieniona w formularzu ofertowym powinna być obliczona przez wykonawcę na
podstawie informacji zawartych w SIWZ oraz na podstawie informacji uzyskanych z
przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie przyszłych usług ochrony.
3. Cena oferty powinna wynikać z załączonej szczegółowej kalkulacji świadczenia usług.
Kalkulacja powinna zawierać co najmniej :
1) opis organizacji wykonywania usług,
2) opis wyposażenia pracownika ochrony
oraz koszty :
a) pracownicze,
b) administracyjne,
c) zakupu wyposażenia i umundurowania,
d) dojazdów ( jeżeli występują ),
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e) szkolenia pracowników,
f) koszty ogólne,
g) zysk,
h) inne koszty,
3) obliczenie wartości jednej roboczo-godziny pracownika x ilość godzin = kwota wynagrodzenia
brutto.
4. Zasadnym jest ( nie jest to czynność obowiązkowa ) aby każdy z Wykonawców dokonał wizji
lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac
będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
niezbędnych do wyceny oferty.
Poprawianie błędów w ofercie.
Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy :
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe wraz z konsekwencją dokonanej poprawki,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofert
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
Rażąco niska cena
1) Jeżeli cena oferty wg Zamawiającego będzie rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego w
dokumentacji projektowej i niniejszej SIWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności będzie niższa o 30% od wartości brutto zamówienia lub średniej arytmetycznej
cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się do wykonawcy lub wykonawców o
udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących elementów oferty mających
wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:
a) oszczędności metody wykonania zamówienia,
b) wybranych rozwiązań technicznych,
c) wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy,
d) oryginalności projektu wykonawcy,
e) kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
2008)
f) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
2) Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
3) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, a w
szczególności wymienione w pkt. 1).
4) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
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XV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Ocena ofert :
Złożone oferty będą oceniane przez Zamawiającego przy zastosowaniu następujących kryteriów :
a) CENA wykonania zamówienia - 60%
C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę
C min - najniższa cena ofertowa
C bad - cena oferty badanej
b) K - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia –
40%
Oferta za to kryterium będzie oceniana na podstawie informacji zawartych w załączniku Nr 2
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg zasad określonych poniżej :
Funkcja

Wykształcenie/kwalifikacje Uprawnienia

Doświadczenie Razem pkt.

Koordynator
Pracownicy ochrony
Łączna ilość pkt

Oceny będą dokonywane w sposób następujący :
1 - Wykształcenie :
a) Koordynatora : wyższe – 10 pkt, średnie – 5 pkt,
b) Kwalifikacje pracowników ochrony : ilość odbytych szkoleń i kursów potwierdzających
przygotowanie do wykonywania zawodu potwierdzone zaświadczeniami wydanymi przez
podmiot uprawniony do prowadzenia takich szkoleń : 1 szkolenie – 2 pkt, 2 szkolenia – 3
pkt, 3 szkolenia – 5 pkt., powyżej 3 szkolenia – 10 pkt.
Oceną za podkryterium ( b ) będzie średnia arytmetyczna uzyskana z oceny wszystkich
pracowników ochrony, jako suma punktów oceny wszystkich osób podzielona przez ilość
osób ocenianych.
Oceną za podkryterium „Wykształcenie” będzie suma uzyskanych pkt. za ( a ) i ( b ).
2 - Uprawnienia osób do wykonywania usług ochrony : posiadanie licencji pracownika
ochrony fizycznej 2 stopnia – 15 pkt, posiadanie licencji pracownika ochrony fizycznej 1
stopnia – 10 pkt, pracownik kwalifikowany wpisany na listę pracowników ochrony fizycznej
prowadzonej przez KGP – 5 pkt.
Oceną za „pracowników ochrony” będzie średnia arytmetyczna uzyskana z oceny wszystkich
osób podzielona przez ilość osób ocenianych. Ocena za to podkryterium będzie suma
punktów uzyskana za ocenę Koordynatora i średnia arytmetyczna oceny pracowników
ochrony
3 - Doświadczenie : ocena poszczególnych osób funkcyjnych będzie dokonywana na zasadzie
proporcji matematycznej, w skali punktowej :
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a) Koordynator : 0 – 15 pkt
b) Pracownicy ochrony : 0 – 35 pkt.
Ocena będzie dokonywana następująco :
a) Koordynator - za największą ilość zakończonych w okresie ostatnich 3 lat pełnionych
funkcji Koordynatora ( ilość zorganizowanych i prowadzonych usług ochrony obiektów
muzealnych) otrzyma 15 pkt, osoby pozostałe będą oceniane proporcjonalnie w skali 0
– 15 pkt.,
b) Pracownicy ochrony - za największą ilość ochranianych obiektów muzealnych – osoba
otrzyma 35 pkt, pozostałe osoby będą oceniane proporcjonalnie w skali 0 – 35 pkt.
Oceną za pracowników ochrony będzie średnia arytmetyczna pkt. uzyskana od każdego
z ocenianych pracowników.
Oceną za to podkryterium będzie suma pkt. uzyskana za a) + b)
Oceną oferty za kryterium Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia będzie łączna ilości punktów za podkryteria 1 + 2 + 3 pomnożona przez
współczynnik = 0,40
Oceną oferty będzie suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria :
P=C+K
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego
miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.
1) Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji wykonawcy (po złożeniu wymaganych
oświadczeń i dokumentów na wezwanie Zamawiającego), którego oferta została najwyżej
oceniona, niezwłocznie informuje wszystkich wykonawców (za pośrednictwem poczty
elektronicznej) o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo i mię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy,
którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca
zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy
złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każde kryterium oceny ofert i łączną
punktację;
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeniu,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w
przypadkach, o których w art. 89 ust. 4 i 5, brak równoważności lub braku spełniania
wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności;
d) unieważnieniu postępowania
- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Przekazanie zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej uznane będzie za skuteczne po
przekazaniu pocztą elektroniczną na wskazany adres w ofercie, co zostanie potwierdzone
poprzez wydrukowanie elementu wysłanego.
2) W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający poda informację
zawierającą wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę,
Zamawiający uznał za niewystarczające.
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3) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie
internetowej Zamawiającego.
4) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
5) Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminu, o
którym mowa w pkt. 4), jeżeli złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia
odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 lub w następstwie jego
wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Jeżeli z uregulowań wewnętrznych dotyczących Wykonawcy wynika, że do zaciągnięcia
zobowiązania lub rozporządzenia prawem do wartości wynikającej z umowy pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą, wymagana jest zgoda wspólnika lub odpowiedniego organu, to
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, dokument
potwierdzający uzyskanie takiej zgody, przy czym w dokumencie tym powinna być wyraźnie
wskazana zgoda na realizację umowy na warunkach w niej określonych. W przypadku gdy zgoda, o
której mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagana, Wykonawca złoży w tym zakresie wyraźne
oświadczenie.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu oryginał
pełnomocnictwa zawierającego umocowanie osoby do działania jako Przedstawiciel Wykonawcy,
chyba że Wykonawca samodzielnie będzie wykonywał działania zastrzeżone dla Przedstawiciela
Wykonawcy.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający żąda przed podpisaniem umowy przedłożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:
1) określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków
konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją
umowy,
2) stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych
zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia,
3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia,
4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia,
5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego
członków do czasu wykonania zamówienia,
6) określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji
zamówienia,
7) określała szczegółowe zasady rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie
przedmiotu zamówienia ( wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów
z osobna – wystawcą faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ).
4. Wykonawca korzystający z zasobów innych podmiotów przedstawi potwierdzone za zgodność z
oryginałem kopie zawartych umów o udostępnienie odpowiednich zasobów, które wcześniej
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zostały przyrzeczone. Umowy te muszą gwarantować korzystanie z udostępnionych zasobów przez
cały okres wykonywania zamówienia w sposób nieograniczony oraz zawierać zobowiązanie o
solidarnej odpowiedzialności podmiotu udostępniającego zasoby finansowe wykonawcy za szkodę
powstałą u Zamawiającego na skutek nieudostępnienia tych zasobów. W przypadku nie
przedstawienia ww. umów uważać się będzie, że z tego powodu nie może dojść do zawarcia
umowy z Zamawiającym z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi tego
konsekwencjami. W przypadku korzystania z zasobów finansowych łącznie z ww. umową
wykonawca przedstawi umowę pożyczki wraz z deklaracją pożyczki złożoną w Urzędzie Skarbowym
i dokonaną opłatą skarbową na pełną kwotę pożyczki.
5. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu :
1) wykaz pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia zatrudnionych na umowę o
pracę ze wskazaniem wykształcenia, doświadczenia i kwalifikacji każdego pracownika,
2) uwierzytelnione kopie umów o zatrudnienie każdej z wymienionych w wykazie osób z
potwierdzeniem otrzymania umowy przez pracownika,
3) od wszystkich pracowników uwierzytelnione kopie legitymacji potwierdzające wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego
Policji,
4) zaświadczenie potwierdzające przeszkolenie z zakresu ochrony obiektów muzealnych
organizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
5) aktualne tj. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
zaświadczenie o badaniach lekarskich wszystkich pracowników ochrony potwierdzające
zdolność do wykonywania usług ochroniarskich, stwierdzające brak ograniczeń
psychofizycznych uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie usług ochroniarskich.
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
1. Umowa zostanie zawarta według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ wzór umowy wraz z załącznikami, której uzupełnieniu
podlegały będą jedynie dane ustalone w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
Pzp oraz organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp, przysługują
środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
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XX. Załączniki do specyfikacji
Załącznik nr 1 – wzór formularza ofertowego
Załącznik nr 1a - Szczegółowy zakres wykonywania przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Załącznik Nr 3a – wzór oświadczenia dotyczącego podmiotów trzecich
Załącznik nr 4 – wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby dla wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – wzór umowy
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