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USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW, OSÓB I MIENIA
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią
Oddziału Muzeum Okręgowego w Pile
UWAGA: specyfikacja istotnych warunków zamówienia służy wyłącznie do przygotowania oferty i
bez zgody Zamawiającego nie należy jej wykorzystywać w innym celu.

ZATWIERDZAM

…………………….

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)
I. INFORMACJE WSTĘPNE
1. Zamawiający
Zamawiającym jest: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica,
Adres: 64-920 Piła, ul. Browarna 7,
tel. centrala: 67/211-07-80,
fax. 67/215-35-77,
Godziny urzędowania: w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:30,
NIP: 764-21-72-798,
Regon: 000677553,
Postępowanie niniejsze prowadzone jest przez Komisję powołaną przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Pile,
Zarządzeniem Nr 0120/9/2016 z dnia 19.05.2016 r.,
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 1-/16,
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
2. Tryb postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39–
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) –
o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 135.000 euro.
Obliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 4,1749 zł, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254).
3. Wyjaśnienia dotyczące postępowania
1) Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa”, bez bliższego określenia,
o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.:
Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
3) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania w ramach niniejszego postępowania spotkania informacyjnego dla
Wykonawców.
4) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, w tym pytania i odpowiedzi na pytania, Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego.
W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji przekazywanych za pomocą faksu, dla swojej
ważności, ten sposób korespondencji wymaga dotarcia treści pisma do zamawiającego przed upływem terminu.
5) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, nie później niż na – 2 dni przed upływem
terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Zamawiający przekazuje treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia
źródła zapytania oraz publikuje na stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl.
6) Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7) Wszelka korespondencja jest prowadzona w języku polskim.
8) Osobami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego są:
- Pani Bożena - Masalska - Kierownik Administracyjny - nr. tel.: 67/211-07-81, w godz.: 08:00 – 12:00,
- Pan Stefan Rola - Kierownik Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/ Notecią – nr. tel.: 67-286-60-90, w godz.:
08:00 – 15:00 (za wyjątkiem dni ustawowo i urzędowo wolnych od pracy).
9) Wszelkie informacje przedstawione w SIWZ przeznaczone są wyłącznie do przygotowania oferty i w żadnym
wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępniane osobom nieuczestniczącym w
postępowaniu.
10) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione w przypadkach i na zasadach
określonych w art. 93 ustawy.
O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
Zamawiający, w uzasadnionych przypadkach, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy, zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści SIWZ. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do
składania ofert.

W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego i niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w siedzibie
Zamawiającego.
12) Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w
ofertach zmian wynikających z istotnych modyfikacji treści SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert
Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz
zamieści ogłoszenie na stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl.
13) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający
niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w siedzibie Zamawiającego oraz umieści
ogłoszenie na stronie internetowej: www.muzeum.pila.pl.
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest Usługa:
1) ochrony fizycznej obiektów wraz z terenem przyległym do budynków użytkowanych przez Zamawiającego przy
ul. Dworcowej 12 w Osieku n/ 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.
3) dozoru sygnałów gromadzonych, przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach alarmowych i
podejmowania interwencji.
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV zawartym w rozporządzeniu Komisji WE nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r., zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczącego procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany przedmiot zamówienia obejmuje
usługi ochrony – kod CPV 79710000-4. 92522000-6 usługi ochrony obiektów i budynków historycznych.
Termin realizacji zamówienia:
Przewidywany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia 01.08.2016 r. od godziny 15:00 do dnia
01.08.2019 r. do godziny 07:00.
III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad i wymagań:
1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub zawierających propozycje wariantowe.
3. Wymaga się, aby oferta została przygotowana z uwzględnieniem merytorycznej treści zawartej w oryginalnych
formularzach:
a) formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ,
b) złożonego zgodnie z art. 44 ustawy oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu –
Załącznik nr 2 do SIWZ;
4. Ofertę wraz z załącznikami można złożyć jedynie w formie pisemnej, w języku polskim.
5. Wymaga się, aby oferta była podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z
innych dokumentów załączonych do oferty, np. wyciągu z odpowiedniego rejestru.
6. Ofertę należy złożyć w kopercie (w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu) oznaczonej napisem: Przetarg
Usługa Ochrony Fizycznej Obiektów, Osób i Mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią oraz
opatrzonej nazwą (firma) i adresem Wykonawcy.
7. Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny i dodatkowo opatrzone datą dokonania
poprawki oraz parafą osoby podpisującej ofertę.
8. Dla celów porządkowych, wszystkie strony oferty należy kolejno ponumerować i uzyskaną liczbę wpisać do
formularza oferty. Wszystkie strony oferty winny być parafowane i spięte lub zszyte w sposób zabezpieczający
przed jej dekompletacją. Powyższe warunki spełniają funkcje porządkową, nieobarczoną rygorem odrzucenia.
9. Do formularza oferty, stanowiącej Załącznik nr 1 do SIWZ, należy dołączyć wymagane zgodnie z treścią SIWZ
dokumenty.
10. Zmiana lub wycofanie oferty dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert są
skuteczne, przy czym:

- zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co
oferta. Ponadto opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem:
„ZMIANA”,
- powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta,
- ponadto opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem:
„WYCOFANIE”.
Naruszenie powyższych zasad i wymagań dotyczących sposobu przygotowania oferty, z wyjątkiem
określonych w ust. 8, spowoduje odrzucenie oferty.
IV. WYMAGANIA I DOKUMENTACJA
1. W ubieganiu się o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 ustawy,
2) spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
3) wykonają zamówienie zgodnie z opisem zawartym w SIWZ, projekcie umowy i Planie Ochrony MKL w Osieku
n/Notecią;
Niespełnienie któregokolwiek spośród w/w warunków spowoduje wykluczenie z postępowania.
2. Dokumenty wymagane od Wykonawcy:
Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z
2013 r., poz. 231), wymagane jest złożenie przez Wykonawcę:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
2) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8, tj.
dotyczącej:
- Wykonawców będących osobami fizycznymi, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu
spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych lub komandytowo-akcyjnych lub urzędujących
członków organu zarządzającego osób prawnych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawionej nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
kwotę, co najmniej 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych), w okresie realizacji zamówienia, a
w przypadku gdy termin wygaśnięcia polisy nastąpi w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany
będzie w terminie 14 dni przed wskazanym w polisie 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,
6) wykazu osób, które Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem na jakiej
podstawie osoby te są zatrudnione, na jaki okres oraz w jakim wymiarze czasu pracy wraz z kopiami umów o
pracę,
7) oświadczenia, że osoby które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (w szczególności wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji),
8) dokumentów uprawniających do wykonywania określonej działalności lub czynności stanowiących przedmiot
zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a w szczególności koncesje w
zakresie podjęcia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia;
Wymienione wyżej dokumenty powinny być złożone w oryginale. Zamawiający dopuszcza jednak możliwość
złożenia w/w dokumentów w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Ponadto wymagane jest złożenie przez Wykonawcę:
9) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia –
Załącznik nr 2 do SIWZ.
10) wykazu co najmniej trzech wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równie
wykonywanych, głównych usług odpowiadających zakresowi usług stanowiących przedmiot zamówienia, w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych) każda,
na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z
dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia; dowodami w powyższym zakresie są:
- poświadczenie,
- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w tirecie pierwszym;
11) Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze
zm.) albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ.
3. Oferty składane przez podmioty posiadające siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami kraju
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 2 ust.1,2,3,4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono
upadłości.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt 1, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio do kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem – wystawionym w terminie określonym w pkt 2 stosowanym odpowiednio.
V. TERMINY
1. Oferty należy składać w Muzeum Okręgowym im. St. Staszica w Pile, ul. Browarna 7, w terminie do 29.06.2016
roku do godziny 10:00.
2. Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i godzina dostarczenia
przesyłki na wskazany w ust. 1 adres Zamawiającego, a nie data stempla pocztowego (nadania).
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone niezwłocznie zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 29.06.2016 roku o godzinie 10:15 w Muzeum Okręgowym im. St.
Staszica w Pile, ul. Browarna 7.
5. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 1. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni
przed upływem związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.
VI. OTWARCIE OFERT
1. Otwarcie ofert następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa
termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
3. W dniu otwarcia ofert zostaną ogłoszone:
- nazwy (firmy) i adresy Wykonawców,
- cena, termin wykonania zamówienia i warunki płatności;
4. W dniu otwarcia ofert zostanie stwierdzone ponadto, czy oferta została złożona w terminie.
5. Oferty otwierane będą według następującego porządku:
1) koperty oznaczone napisem „Wycofanie”. Oferty pierwotne względem ofert wycofanych nie
będą otwierane,
2) koperty oznaczone napisem „Zmiana”. Oferty pierwotne względem ofert zmienionych nie będą
otwierane,

3) koperty zawierające oferty przetargowe, co do których stwierdzono, że nie zostały zmienione lub wycofane,
zgodnie z numeryczną kolejnością ich składania.
6. W otwarciu ofert mogą brać udział Wykonawcy lub przedstawiciele Wykonawców.
7. Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert przekazuje się im niezwłocznie
informacje, o których mowa w ust. 2 i 3.
8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem Rozdziału VII SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w
jej treści.
VII. POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK
W razie konieczności, na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
VIII. ODRZUCENIE OFERTY
1. Zgodnie z art. 89 ustawy, w ściśle określonych przypadkach, Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę.
Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. Ofertę
Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o odrzuceniu ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
IX. WALUTA OFERTY ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
1. Wskazana w ofercie cena winna być podana w układzie: cena netto + VAT = cena brutto.
2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.
3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w polskich złotych (PLN) i zawierać wszystkie koszty, jakie
powstaną w związku z realizacją niniejszego zamówienia.
4. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania z ofertą.
X. SPOSÓB OCENY I WYBORU OFERTY
1. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Dyrektora Muzeum Okręgowego w Pile przedstawiając
Dyrektorowi Muzeum Okręgowego w Pile propozycje oferty najkorzystniejszej, w oparciu o kryterium ustalone
w SIWZ.
2. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium ustalone w SIWZ.
3. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na fakt, iż zostaną
złożone oferty z taką samą liczba punktów, Zamawiający wezwie niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli te
oferty do złożenia ofert dodatkowych, wskazując jednocześnie termin, do którego złożenie tych ofert ma
nastąpić.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych
ofertach, ani mniejszej liczby wykonanych lub wykonywanych tożsamych usług.
5. W toku badania ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert
na zasadach określonych w art. 87 ust. 1 ustawy.
XI. KRYTERIA WYBORU OFERT
1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostały odrzucone.
2. Kryteriami oceny ofert są:
a) cena szacunkowego miesięcznego zamówienia brutto liczona w/g wzoru A x 560 = cena szacunkowego
zamówienia miesięcznego brutto, gdzie:
A - stawka godzinowa brutto,
Waga kryterium 50%
Cena wykonania zamówienia – oferta z najniższą ceną [za okres 12 miesięcy] otrzyma maksymalną ilość = 50
pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej w/g wzoru:
C = cena oferty najtańszej: cena oferty kolejnej x 50

b) posiadane doświadczenie wykonawcy, mierzone liczbą należycie wykonanych lub wykonywanych usług w
zakresie ochrony fizycznej w muzeach, waga kryterium 50 %, punkty przyznane za podane kryteria będą liczone
w/g wzoru:
cena najniższa x 50
cena oferty

doświadczenie wykonawcy x 50
najwyższe doświadczenie

Wybór oferty najkorzystniejszej
Zamawiający wybierze tę ofertę, która uzyska największą liczbę punktów łącznie w obu kryteriach.
XII. ZAWARCIE UMOWY
1. Jeżeli Zamawiający dokona wyboru oferty, zamówienie publiczne zostanie udzielone Wykonawcy, który spełni
wszystkie warunki i wymagania określone w SIWZ, oraz którego oferta okaże się najkorzystniejsza (zawiera
najwyższą liczbę punktów).
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli
oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru,
b) wskaże firmy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem ich oceny i
porównaniem punktacji w ramach poszczególnych kryteriów, a także punktacją łączną,
c) o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne,
e) o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta;
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust.
2, na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 94 ustawy.
Miejsce i termin podpisania umowy zostaną określone w zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego
oferta została wybrana. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli
zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w
inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania z ofertą.
5. Jeżeli okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. W jej treści, która nie podlega negocjacjom, podano wszelkie
istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z
przyjęciem warunków umowy, zawartych w projekcie umowy.
7. Zamawiający, w sytuacji uzasadnionej zmianą przepisów prawa oraz wystąpieniem okoliczności nie
spowodowanych zawinionym działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze stron, przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w
zakresie:
a) przedmiotu i sposobu realizacji umowy,
b) terminu realizacji umowy,
c) warunków płatności,
d) wysokości stawki podatku VAT i związanej z tym ceny brutto;
8. W razie zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.),
b) 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 zamówienia publicznego przez Wykonawcę, każda ze
stron umowy może zwrócić się do drugiej strony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów
dokonujących powyższych zmian, o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia.
9. Zmiana umowy, może być dokonana za porozumieniem stron w formie pisemnego aneksu.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy lub zmniejszenia jej zakresu w przypadku
nieotrzymania środków budżetowych koniecznych do realizacji umowy od dysponenta właściwego stopnia, w
terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o nieotrzymaniu środków.

11. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przed
zawarciem umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru
najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a Wykonawca wyrazi na nie zgodę.
Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które
były oceniane w toku postępowania.
XIII. WADIUM
XIV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom oraz innym osobom przewidzianym ustawą, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy (art. 179 – 198).
XVI. INFORMACJE KOŃCOWE
W sprawach nieunormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
oraz obowiązujących do niej aktów Wykonawczych.
Załączniki:
załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,
załącznik nr 2 - Formularz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
do wykluczenia,
załącznik nr 3 - Zakres obowiązków pracowników ochrony,
załącznik nr 4 - Projekt umowy,
załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
załącznik nr 6 – Wykaz głównych usług wykonanych przez Wykonawcę,
załącznik nr 7 – Wykaz osób, które Wykonawca skieruje do wykonania zadania;

załącznik nr 1 do SIWZ
załącznik Nr 1 do umowy

OFERENT: .....................................
.........................................................
tel./fax.: ............................................

OFERTA
Przystępując do uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 1-/16 w trybie
przetargu nieograniczonego, w oparciu o art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – o wartości szacunkowej zamówienia nie
przekraczającej w złotych równowartość kwoty 135.000 euro. Obliczenia wartości szacunkowej
zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 4,1749 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego
podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2254) na usługę ochrony fizycznej
terenu i obiektów na nim posadowionych na terenie Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią
I. Oferujemy wykonanie zamówienia polegającego na świadczeniu usługi ochrony fizycznej obiektów i
mienia w budynkach zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę pracy jednego pracownika ochrony,
netto: ……. zł (słownie: ……………………………………………….. zł),
plus ………. zł podatku VAT, według stawki 23 %
brutto: ………zł (słownie: ……….. ……………………………………... zł),
łączna wartość wykonywanych usług w czasie trwania umowy przy średniej 560 godzin w miesiącu,
netto: .............zł (słownie ........................................................................zł),
plus ………….zł podatku VAT, według stawki 23 %
brutto: ………zł (słownie: …………………………………………………zł
.
W razie zmiany:
a) wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 35 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, ze zm.),
b) 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 zamówienia publicznego przez wykonawcę,
każda ze stron umowy może zwrócić się do drugiej strony, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie
przepisów dokonujących powyższych zmian, o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia.
II. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania
niniejszej oferty.
III. Oświadczam/y jednocześnie, że firma nasza:
- spełnia wszystkie wymagania art. 22 ust. 1 ustawy,
- nie podlega wykluczeniu z mocy art. 24 ust. 1 i 2 ustawy,
- zapoznała się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń;
IV. Oświadczamy, że do realizacji zamówienia skierujemy liczbę pracowników ochrony, która zapewni
właściwe świadczenie usługi zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia.
V. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
VI. Niniejszym akceptujemy postanowienia zawarte w Projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się
do zawarcia umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy w miejscu i terminie określonym
przez Zamawiającego.
VII. Oświadczamy, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji
przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformujemy o nich
Zamawiającego.
VIII. Do nadzorowania wykonywania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony/a
będzie Pan/Pani ..........................................................................., tel./fax ...........................................
IX. Dokumenty znajdujące się w niniejszej ofercie na stronach: ....................................,
zawierają informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i prosimy o zachowanie ich niejawności w stosunku do innych uczestników
postępowania.
X. Oświadczamy, że wykonanie niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom w następującym
zakresie*:
1) …………………………………………………………………………………………..
2) ………………………………………………………………………..…………………
3) ……………………………………………………………..………………………………
* w wypadku niewskazania zakresu powierzonych podwykonawcom prac, Zamawiający przyjmie, iż
Wykonawca nie powierza wykonania niniejszego zamówienia podwykonawcom.
XI. Niniejszą ofertę składamy na ........ kolejno ponumerowanych stronach.
XII. Załącznikami do niniejszej oferty są:
1/ .....................................................................................................................................,
2/......................................................................................................................................,
3/ .....................................................................................................................................,
4/ .....................................................................................................................................;

(Uprawniony przedstawiciel/e)

.....................................................................
(nazwa firmy i adres)
..................................... dnia ........................2016 r.

załącznik nr 2 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

…………………………………

OŚWIADCZENIE
złożone zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na ...........................................................
..........................................................................................................................................................................
ja (imię i nazwisko)..........................................................................................................................................
zamieszkały......................................................................................................................................................
reprezentując Wykonawcę (nazwa firmy) .................................................. ...................................................
jako (stanowisko służbowe)............................................................................................................................,
oświadczam, że Wykonawca ten:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1, pkt 1 ustawy);
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy);
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust.
1, pkt 4 ustawy);
4) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
Ponadto Wykonawca oświadcza, że:
a) zapoznał się ze wszystkimi warunkami zamówienia i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
i akceptuje je,
b) oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania określony przez
Zamawiającego (art. 85 ust 1, pkt 1 ustawy),
c) w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż w okresie związania ofertą.

Miejscowość .............................................. , dnia .......................................... 2016 r.

...............................................................
podpis osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy

załącznik nr 3 do SIWZ
załącznik nr 2 do umowy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
PRACOWNIKÓW OCHRONY WYKONAWCY
Pracownicy ochrony podczas pełnienia służby w Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/ Notecią
podlegają kierownictwu „Zamawiającego” oraz zatrudniającego ich „Wykonawcy”.
Do zadań pracowników ochrony należy m.in.:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obiektów
Zamawiającego,
2) ochrona mienia i dokumentów należących do Zamawiającego w obiektach Zamawiającego przed
kradzieżą z włamaniem, powodujących jego utratę lub zniszczenie, a także zabezpieczenie go przed
próbami dewastacji, uszkodzenia, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, kradzieżą,
3) Nadzór nad zamontowanymi w obiekcie urządzeniami systemów monitorowania obiektu,
4) Załączanie i wyłączanie systemów alarmowych, kontrolowanie ich sprawności, zgłaszanie
ewentualnych usterek i podejmowanie działań mających na celu ich usunięcie,
5) Nadzorowanie systemów monitorowania obiektu oraz podejmowanie działań związanych z ich
zadziałaniem, zmierzających do wykrycia i ujęcia sprawców zagrożenia oraz do minimalizacji
ewentualnych szkód.
6) ochrona obiektu, pomieszczeń i urządzeń przed dostępem do nich osób nieuprawnionych,
7) zapobieganie zakłóceniom porządku publicznego na terenie obiektów Zamawiającego oraz
powiadomienie o powyższym fakcie kierownictwa Zamawiającego i Policji,
8) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie
chronionych obiektów,
9) ochrona w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na terenie
chronionych obiektów, tj. m.in. w czasie:
- pożaru i innych zdarzeń losowych na terenie chronionych obiektów,
- kradzieży z włamaniem, wybuchu lub zagrożenia wybuchem w obiekcie chronionym,
- terroryzmu,
- rabunku w obiektach chronionych;
10) zapewnienie bezpiecznej ewakuacji ludzi i dokumentacji służbowej,
11) powiadamianie odpowiednich służb i straży pożarnej o zagrożeniach,
12) ujawnianie faktów dewastacji mienia,
13) dokonywanie obchodu obiektów chronionych oraz terenu co najmniej raz na 2 godziny,
14) niedopuszczanie do wnoszenia na teren ochranianych obiektów materiałów niebezpiecznych,
15) udostępnianie pomieszczeń znajdujących się w chronionych obiektach w dni wolne od pracy na
podstawie zgłoszenia kierownictwa Zamawiającego,
16) otwieranie i zamykanie bram oraz urządzeń zabezpieczających wjazd na teren chroniony
Zamawiającego,
17) wpuszczanie na dziedziniec Zamawiającego osób i pojazdów zgodnie z wykazem przekazanym przez
Zamawiającego,
18) zabezpieczanie drożności wjazdu na teren obiektów chronionych,
19) obsługa istniejących w budynkach systemów alarmowych napadu, włamania i monitoringu,
20) powiadamianie wskazanego pracownika oraz właściwych służb w przypadku stwierdzenia w
chronionym obiekcie awarii, włamania lub pożaru oraz podjęcie podstawowych działań
zabezpieczających,
21) powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie chronionego
obiektu Zamawiającego oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia Policji,
22) prowadzenie dokumentacji służbowej wymaganej przez kierownictwo Zamawiającego,

23) przestrzeganie zarządzeń wydanych przez kierownictwo Zamawiającego oraz wykonywanie innych
poleceń służbowych związanych z ochroną,
24) wezwanie grupy interwencyjnej w przypadkach zagrożenia obiektów oraz osób przebywających na
terenie Zamawiającego,
25) w przypadku ewakuacji, wyznaczenie zadań pracownikom zmiany i nadzorowanie prawidłowej jej
realizacji oraz czuwanie nad jej sprawnym przebiegiem,
26) znajomość przepisów p.poż, zarządzeń instrukcji itp., obowiązujących na chronionym terenie i
obiekcie,
27) godne reprezentowanie powagi chronionej instytucji oraz obiektów poprzez dbanie o swój wygląd
zewnętrzny i odpowiednie zachowanie.
28) przyjmowanie i zdawanie służby, w sposób właściwy, które winno polegać na przejęciu posterunków
wraz z wyposażeniem, sprawdzeniu sprawności systemów monitorowania obiektu, dokonaniu obchodu i
odnotowaniu w Dzienniku Zmiany wszystkich uwag, dotyczących obiektu i stanu zabezpieczeń,
29) wykonywanie wszystkich innych poleceń swoich przełożonych oraz kierownictwa MKL w Osieku
n/Notecią;
Dodatkowo pracownicy ochrony powinni:
1) znać topografię chronionych obiektów - rozkład pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.,
2) znać rozmieszczenie oraz posiadać umiejętność obsługi głównych wyłączników prądu, instalacji
p.poż., zaworów wodnych i gazowych,
3) zapalać i gasić światła nocne zewnętrzne i wewnątrz obiektów;
Pracownicy ochrony, zatrudnieni w w/w obiektach winni być umundurowani oraz posiadać:
1) legitymację potwierdzającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
2) identyfikator umieszczony w widocznym miejscu posiadający zdjęcie oraz zawierający imię i
nazwisko pracownika ochrony wraz z nazwą firmy zatrudniającej;
Ochrona obiektów Zamawiającego 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 w
dni ustawowo i urzędowo wolne od pracy.

załącznik nr 4 do SIWZ

UMOWA Nr………
na świadczenie usługi ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia
Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią
Oddziału Muzeum Okręgowego w Pile

zawarta w Pile, w dniu ........................ pomiędzy:

Muzeum Okręgowym im. Stanisława Staszica z siedzibą: 64-920 Piła, ul. Browarna 7,
NIP 764-21-72-798,
REGON: 000677553,
reprezentowanym przez:

Ziemowita Niedźwieckiego – Dyrektora,
zwanym w dalszej części umowy: „Zamawiającym”,
a
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ………………….) zgodnie z przepisami ustawy z 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 – tekst jedn. z późn. zm.), została zawarta umowa o
następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Tytułem niniejszej umowy Wykonawca zobligowany jest do świadczenia na rzecz Zamawiającego
kompleksowych usług ochrony mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, na warunkach
określonych niniejszą umową oraz Planem Ochrony Muzeum Kultury Ludowej w Osieku Nad Notecią
zatwierdzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu, a ponadto zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia i ze złożoną przez Wykonawcę ofertą.
2. Usługa, o której mowa w ust. 1, ma na celu zapewnienie kompleksowego zabezpieczenia
powierzonego mienia przed jakimkolwiek działaniem o charakterze bezprawnym, a podejmowanym
przez inne podmioty.
3. Usługa zostanie wykonana poprzez stałe i bezpośrednie dozorowanie powierzonego mienia przez
jednolicie umundurowanych pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony wyposażonych w niezbędne środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności. W
przypadku zaistnienia takiej konieczności, ochrona mienia będzie realizowana także przy użyciu innych
metod oraz środków, które Wykonawca uzna za właściwe lub konieczne.

§2
1. Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę ochrony fizycznej oddziału skansenowskiego
Zamawiającego, znajdującego się w Osieku Nad Notecią przy ul. Dworcowej 12.
2. Strony ustalają, iż usługa zostanie zrealizowana w okresie od dnia 01.08.2016 r od godz. 15:00 do dnia
01.08.2019 r do godz. 07:00.
3. Strony zgodnie ustalają, iż rozpoczęcie oraz zakończenie usługi ochrony, zostanie stwierdzone
stosownym protokołem przekazania.
§3
1.Wykonywanie usługi ochrony obejmować będzie w szczególności:
a) zabezpieczenie i ochronę mienia przed wszelkimi czynami zabronionymi lub społecznie szkodliwymi,
b) podejmowanie działań zapobiegających wyrządzeniu jakiejkolwiek szkody w mieniu, a także działań
przeciwdziałających powiększaniu się szkody wynikłej z czynów, o których mowa w pkt. a,
c) niedopuszczenie do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, a w szczególności osób
wobec których istnieje podejrzenie, że mogą popełnić czyny wskazane w pkt. a,
d) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie chronionego obiektu,
e) zatrzymanie sprawców czynów opisanych w pkt. a oraz w miarę możliwości odpowiednie
zabezpieczenie śladów i dowodów,
f) niezwłoczne powiadomienie organów ścigania, właściwych służb oraz Zamawiającego o popełnionych
czynach zabronionych, czynach społecznie szkodliwych, stwierdzonych naruszeniach bezpieczeństwa i
porządku, zagrożeniach, niebezpieczeństwach etc.,
g) przeprowadzenie obchodów terenu chronionego, co 2 godziny, jednocześnie potwierdzając ten fakt w
punktach kontrolnych,
h) obsługę systemu monitoringu wizyjnego oraz podejmowanie reakcji stosownie do zaistniałych
zagrożeń,
i) powiadamianie grupy interwencyjnej o zaistniałym/ch zdarzeniach,
j) obsługę elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej (przeciwpożarowej i przeciwwłamaniowej)
poprzez wykonywanie stałego dozoru sygnałów alarmowych oraz podejmowanie stosownych działań
(reakcji),
k) w sytuacjach losowych (np. pożar, zalanie wodą etc.), podejmowanie działań mających na celu
zapobieżenie szkodzie lub jej ograniczeniu,
l) podejmowanie działań zapobiegających naruszeniu ustalonego porządku w siedzibie Zamawiającego,
m) kontrolowanie osób i pojazdów przyjeżdzających oraz opuszczających teren Zamawiającego,
n) stałe nadzorowanie gospodarki kluczami użytku bieżącego do pomieszczeń i obiektów architektury
ludowej, bram ewakuacyjnych, polegające na sprawdzaniu ilości kluczy w gablotach i ich
zabezpieczeniu,
o) kontrolowanie zabezpieczenia pomieszczeń i obiektów architektury ludowej poza godzinami pracy
Zamawiającego;
2. W toku realizacji usługi, pracownikom ochrony nie wolno:
a) samowolnie opuszczać chronionego obiektu,
b) przyjmować osób trzecich,
c) znajdować się pod wpływem środków odurzających lub alkoholu,
d) palić wyrobów tytoniowych – w siedzibie Zamawiającego obowiązuje całkowity zakaz palenia;

OŚWIADCZENIA STRON
§4
1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania niniejszej umowy.
2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub
obowiązków innych podmiotów oraz że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne,
które mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
3. Wykonawca oświadcza, że przystępując do zawarcia niniejszej umowy zapoznał się z przedmiotem
działalności Zamawiającego.
4. Wykonawca oświadcza, iż legitymuje się odpowiednimi kwalifikacjami, wiedzą oraz doświadczeniem
niezbędnymi dla wykonania przedmiotu umowy.
5. Wykonawca zapewnia, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i przepisami
porządkowymi, bhp, przeciwpożarowymi etc. oraz z Planem Ochrony Muzeum Kultury Ludowej w
Osieku Nad Notecią.
§5
1. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
…………... o numerze ……………… na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.
2. Wykonawca oświadcza, że odpowiedzialność cywilna wynikająca z działalności gospodarczej w
zakresie ochrony osób i mienia objęta jest polisą ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej –
wystawioną na jego rzecz przez …………………… .
3. Wykonawca zapewnia, że spełnia kryteria Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochrony.
OBOWIĄZKI STRON
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi,
b) systematycznego nadzorowania pracowników ochrony, w zakresie prawidłowości wykonywania przez
nich powierzonych obowiązków,
c) w przypadku wymiany pracownika ochrony Wykonawca zobowiązany jest przedstawić jego
uprawnienia oraz uzyskać akceptację Zamawiającego,
d) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które uzyska w toku wykonywania umowy,
e) składania Zamawiającemu pisemnych informacji o stwierdzonych wadach w zabezpieczeniu obiektu,
f) natychmiastowego informowania Zamawiającego o przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych,
g) jednolitego umundurowania pracowników ochrony,
h) wyposażenia pracowników ochrony w stosowny identyfikator ze zdjęciem oraz odpowiednie środki
przymusu bezpośredniego i środki łączności,
i) opracowania i zatwierdzenia u Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w imieniu
Zleceniodawcy nowego, zmodyfikowanego planu ochrony obiektu w ciągu trzech miesięcy od
rozpoczęcia świadczenia usługi;
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania i stosowania postanowień Planu
Ochrony Muzeum Kultury Ludowej w Osieku Nad Notecią. Plan Ochrony określa m.in. obowiązki
strażników, sposób pełnienia służby, sposób prowadzenia dokumentacji związanej z pełnieniem ochrony

oraz tryb postępowania w razie wystąpienia szkody lub innych nieprawidłowości w siedzibie
Zamawiającego.
§7
Zamawiający zobowiązuje się do:
a) powiadomienia Wykonawcy na piśmie o każdym stwierdzonym przypadku niewłaściwego pełnienia
ochrony,
b) przekazania Wykonawcy lokalizacji głównych wyłączników mediów, kodu do systemu alarmowego
oraz kompletu kluczy,
c) zapoznania Wykonawcy z instrukcją ppoż. i BHP obowiązującą w obiekcie, przepisami porządkowymi
oraz Planem Ochrony Muzeum Kultury Ludowej w Osieku Nad Notecią,
d) poinformowania Wykonawcy o istniejących usterkach zabezpieczeń.
e) udostępnienia pracownikom ochrony oświetlonego pomieszczenia z dostępem do wody oraz toalety;
§8
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odsunięcia lub niedopuszczenia do pracy pracownika ochrony
Wykonawcy - naruszającego zasady prawidłowej realizacji usług ochrony określonych niniejszą umową
lub przepisami prawa. W takim przypadku, Wykonawca zobligowany jest do niezwłocznego wyznaczenia
innego pracownika na miejsce pracownika odsuniętego lub niedopuszczonego do pracy.
2. Zamawiający legitymuje się uprawnieniem do kontrolowania pracy pracowników ochrony
Wykonawcy. Uprawnienie to Zamawiający będzie realizować poprzez własny personel nadzoru. O
każdym przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków
przez pracowników ochrony Wykonawcy, Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY
§9
1. Strony ustalają, iż Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko za należyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy.
2. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie, rozpoczyna się od chwili przekazania obiektu
do ochrony.
§ 10
1. Wykonawca na zasadzie ryzyka, ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w powierzonym mieniu
(utrata, zniszczenie, uszkodzenie etc.), wyrządzone lub powstałe w okresie obowiązywania umowy.
2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody w pełnej wysokości,
zgodnie z art. 361 Kodeksu cywilnego.
3. Strony w całości wyłączają odpowiedzialność Wykonawcy, jeśli szkoda:
a) jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia wywołanego siłami przyrody lub przyczynami
zewnętrznymi, niezależnymi od człowieka,
b) została wyrządzona przez Zamawiającego;
§ 11
W przypadku stwierdzenia szkody:
a) wykonawca zobligowany jest przeprowadzić niezbędne czynności wyjaśniające, zmierzające
do ustalenia okoliczności jej powstania,
b) zamawiający zobligowany jest sporządzić zestawienie szkód (strat), w celu określenia wysokości

odszkodowania. W przypadku konieczności skorzystania z usług uprawnionego rzeczoznawcy,
odszkodowanie obejmuje również koszty sporządzenia opinii;
WYNAGRODZENIE I ZASADY PŁATNOŚCI
§ 12
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5, z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie obliczone, poprzez przyjęcie stawki jednostkowej w wysokości ………. zł
(słownie: ………………….) brutto, za jedną godzinę świadczenia usługi ochrony. Wynagrodzenie
obejmuje podatek VAT. Stawka jednostkowa ma charakter stały oraz nie jest uzależniona od rodzaju i
sposobu podejmowanych przez Wykonawcę czynności związanych z prawidłowym świadczeniem usługi
ochrony.
2. Za usługi niewykonane, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
3. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za okres nienależytego wykonywania usługi ochrony, a w
szczególności w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w § 8.
4. Dopuszcza się możliwość podwyższenia lub obniżenia wynagrodzenia w przypadku mającej wpływ na
koszty wykonania przedmiotu umowy zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług VAT. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio obniżone lub
podwyższone o wartość o jaką ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT.
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem,
dowody potwierdzające zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dokumenty
świadczące o wpływie tej zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze
zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie
obowiązującego
minimalnego
wynagrodzenia,
z
uwzględnieniem
wszystkich
obciążeń
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takim przypadku strona wnioskująca o zmianę
zobowiązana jest przedstawić wraz z wnioskiem, dowody potwierdzające zmianę powyższych zasad oraz
dokumenty świadczące o wpływie tych zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką
będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz
Zamawiającego.
5. W razie wystąpienia okoliczności opisanych w ust. 6, każda ze stron uprawniona będzie do żądania
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej
wraz z uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym wpływ zmiany na koszty wykonania
usług będących przedmiotem niniejszej umowy. W przypadku akceptacji żądania przez drugą stronę,
zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia żądania
§ 13
1. Strony ustalają, iż wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne z dołu, w okresach
miesięcznych. W tym celu, po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, Wykonawca będzie
wystawiać i doręczać Zamawiającemu fakturę VAT obejmującą obliczone wynagrodzenie za wykonane

usługi w miesiącu poprzednim.
2. Wszelkie należności będą płatne w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poszczególnych faktur
VAT Zamawiającemu. Płatność każdorazowo nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w doręczonej fakturze VAT. Za dzień dokonania płatności, strony ustalają dzień
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
POSTANOWIENIA DODATKOWE
§ 14
1. Umowa została zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.08.2016 r. od godz. 15:00 do dnia 01.08.2019
r. do godz. 07:00.
2. Zamawiający legitymuje się prawem do wcześniejszego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy, wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W razie skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia opisanego w ust. 2, Wykonawca zrzeka się
względem Zamawiającego wszelkich roszczeń z tego tytułu.
§ 15
Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie jakichkolwiek
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 16
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i
deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę, co najmniej 15.000.000,00 zł
(słownie: piętnaście milionów złotych), w okresie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy termin
wygaśnięcia polisy nastąpi w trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 14
dni przed wskazanym w polisie 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.
§ 17
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o
zaistnieniu następujących okoliczności:
a) ogłoszenia upadłości, postawienia w stan likwidacji, zakończenia działalności przez Wykonawcę,
b) nierozpoczęcia przez Wykonawcę świadczenia usług ochrony bądź przerwania świadczenia tych usług,
c) naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności stwierdzenia, iż
usługa ochrony jest realizowana nieprawidłowo,
d) utraty koncesji przez Wykonawcę na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia,
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym dowiedział się o
wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

3. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Oświadczenie powinno wskazywać przyczynę odstąpienia.
§ 18
Ze względu na specyfikę zamówienia, Wykonawca nie może powierzyć realizacji usług ochrony
podwykonawcom.
§ 19
W celu zapewnienia właściwej koordynacji wykonania przedmiotu umowy, strony wskazują następujące
osoby do wzajemnych kontaktów:
a) ze strony Zamawiającego: Stefan Rola - nr tel.: 603704014 e-mail: srola@muzeum.pila.pl
b) ze strony Wykonawcy: ……………………. nr tel.: ……………… e-mail: ………………….……
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 20
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Strony nie mogą wprowadzać zmian, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich
uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
§ 21
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.
§ 22
Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod
rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.
§ 23
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załącznik do Umowy stanowi:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

załącznik Nr 5 do SIWZ
......................................, dnia .............................. 2016 r.

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOSCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
/nazwa (firma) i adres Wykonawcy/
oświadczam, że na dzień składania ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne na:
usługę ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią
nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) **;
należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.) ** w której skład wchodzą następujące podmioty:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

....................................................
podpis i pieczęć Wykonawcy

* w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie składa każdy Wykonawca
** właściwe zaznaczyć.
Zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.
331, ze zm.) przez grupę kapitałowa rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

załącznik Nr 6 do SIWZ
wzór
WYKAZ USŁUG ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
(wykaz co najmniej trzech usług porównywalnych, wykonanych bądź wykonywanych w ciągu
trzech ostatnich lat przed dniem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie)
Lp.
Nazwa i adres Zamawiającego:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Termin realizacji usługi:
………………………………………………………
Całkowita wartość wykonanego zamówienia:
………………………………………………………

………………………………
(miejscowość, data)

……………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

załącznik nr 7 do SIWZ

wzór
Nazwa firmy:
……………………………………,
Adres:
……………………………………;

Wykaz osób
Dotyczy postępowania Ochrona Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią

Lp.

Imię i
nazwisko

Opis posiadanych uprawnień i
kwalifikacji zawodowych

Podstawa
zatrudnienia

Okres
zatrudnienia

Wymiar czasu
pracy

