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Wrocław: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Narodowe we Wrocławiu , Pl. Powstańców Warszawy 5, 

50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3435643, 3433308, faks 071 3725159.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.mnwr.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa bezpośredniej 

ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje 

ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez 

koncesjonowanego Wykonawcę posiadającego status SUFO, w oparciu o postanowienia 

http://www.mnwr.art.pl/


Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 poz. 1099 z 

późn. zm.) oraz zgodnie z planem ochrony Muzeum Sztuki Współczesnej. W ramach 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do 

świadczenia 24 godziny na dobę we wszystkie dni powszednie, soboty, niedziele, święta i 

dni ustawowo wolne od pracy usługi ochrony fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem lub 

innym zagrożeniem obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej (ul. Wystawowa 1, 51-618 

Wrocław) oraz mienia w nim się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem 

nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nim przebywających. Wykonawca 

zobowiązany będzie do całodobowego ochraniania obiektu i utrzymania posterunku 

stałego w Muzeum oraz wykonywania okresowych patroli (obchodów). Ochrona obiektu 

musi być wspomagana całodobowo przez grupę interwencyjną Wykonawcy (w rozumieniu

Rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992 tekst jednolity). 2. 

Wykonawca będzie świadczyć usługi ochrony w oparciu o kwalifikowanych pracowników 

ochrony z co najmniej 24 - miesięcznym doświadczeniem w ochronie obiektów 

użyteczności publicznej, nieposiadających przeciwwskazań psychofizycznych do 

wykonywania powierzonych zadań. 3. Ochrona pełniona będzie całodobowo, w systemie 

dwuzmianowym (7:00-19:00, 19:00-07:00). Pracownik realizujący zadania na jednej 

zmianie nie może kontynuować pracy na zmianie następnej (konieczne są min. 12 

godzinne przerwy). 4. Wykonawca zapewni stabilny skład personelu ochrony. Wykonawca 

w dniu podpisania umowy przedłoży zamawiającemu listę maksymalnie 12 pracowników, 

którzy będą świadczyć usługę na terenie Muzeum. 5. Wykonawca zobowiązuje się w 

terminie do 30 dni od podpisania umowy do przedłożenia Zamawiającemu zaświadczeń o 

przeszkoleniu pracowników w zakresie ochrony muzeów i innych instytucji kultury. 

Zamawiający uzna zaświadczenie wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i 

Ochrony Zbiorów (NIMOZ) lub innych organizatorów szkoleń pracowników ochrony 

fizycznej - jeżeli były one prowadzone na podstawie programów szkoleń zaakceptowanych

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub NIMOZ. 6. Zamawiający w 

ramach zawartej umowy będzie mógł zlecić dodatkową ochronę imprez i wydarzeń 

artystycznych na terenie siedziby Muzeum Sztuki Współczesnej. Przewidywalna 



maksymalna liczba godzin w trakcie trwania umowy ok. 100 godzin. 7. Zamawiający nie 

będzie stosował wymagań związanych z realizacją zamówienia, określonych w art. 29 ust.

4 ustawy. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji 

określają następujące załączniki do SIWZ: - załącznik nr 1 - wzór umowy, - załącznik nr 8 -

opis przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

10. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel 

(przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektu, których dotyczy 

zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania oferty. Nie 

przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia oferty. 

Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej: a) wizja lokalna 

w siedzibie Muzeum Sztuki Współczesnej może zostać przeprowadzona w dniach od 

08.08.2016 w godzinach 09.00-14.00, b) Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej

pisemnie do Zamawiającego na adres: malgorzata.witecka@mnwr.art.pl podając datę i 

godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do kontaktu (numer telefonu, adres email) 

w celu ustalenia terminu wizji, c) przed rozpoczęciem wizji lokalnej przedstawiciele 

Wykonawców obowiązani będą potwierdzić swoją tożsamość poprzez przedstawienie 

dokumentu ze zdjęciem. 11. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania 

przez Wykonawcę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowanej w obiekcie 

Muzeum Sztuki Współczesnej, podwykonawstwo dopuszczone jest wyłącznie w zakresie 

dysponowania patrolem interwencyjnym. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie 

(w formularzu ofertowym) część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, a w przypadku gdy wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, również wskazać nazwę (firmę) 

tego podwykonawcy. Brak informacji oznaczać będzie, że Wykonawca samodzielnie 

zrealizuje całe zamówienie. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zmieni lub 

zrezygnuje z podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych 

w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać 

zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 



spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia.

II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp, do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.08.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien posiadać koncesję wydaną przez właściwego ministra w 

zakresie usług ochrony osób i mienia, o której mowa w ustawie z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Powyższy warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 



posiadania powinien wynikać z załączonej do oferty kserokopii koncesji wydanej

przez właściwego ministra w zakresie usług ochrony osób i mienia, o której 

mowa w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na stałej 

fizycznej ochronie osób i mienia w instytucji kultury, świadczone nieprzerwanie 

przez okres min. 12 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto 

(słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) każda. Przez pojęcie instytucję 

kultury Zamawiający rozumie instytucję prowadzącą działalność kulturalną w 

rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 

działalności kulturalnej, tj.: teatr, opera, operetka, filharmonia, orkiestra, 

instytucja filmowa, kino, muzeum, biblioteka, dom kultury, ognisko artystyczne, 

galeria sztuki, ośrodek badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury. 

UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż 

PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia 

wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie 

opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej 

tabeli przed wszczęciem postępowania. Powyższy warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia powinien wynikać z

załączonego do oferty wykazu wykonanych usług - a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych - wraz z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, oraz 

powinien być potwierdzony dowodami, że wyżej wymienione usługi zostały 

wykonane należycie lub są wykonywane należycie.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Wykonawca winien dysponować kwalifikowanymi pracownikami ochrony z 

min. 24-miesięcznym stażem pracy w ochronie, posiadającymi legitymacje osób

dopuszczonych do posiadania broni. Powyższy warunek udziału w 

postępowaniu dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia powinien wynikać z 

załączonego do oferty wykazu osób wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania 

zamówienia, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 

wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej kontraktowej i deliktowej w tytułu prowadzonej działalności w zakresie 

ochrony osób i mienia na sumę gwarancyjną na jedno i wszystkie zdarzenia w 

wysokości co najmniej 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych 00/100). 

Powyższy warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej powinien wynikać z załączonego do oferty dokumentu 

potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy. W przypadku polisy należy 

okazać dowód ostatniej - aktualnej zapłaty składki z tytułu umowy 

ubezpieczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu należy przedłożyć:

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności,  jeżeli  przepisy  prawa  nakładają  obowiązek  ich  posiadania,  w

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania  ofert  albo wniosków o dopuszczenie  do udziału  w

postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,

na  rzecz  których  dostawy  lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz  załączeniem

dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

 określenie  dostaw  lub  usług,  których  dotyczy  obowiązek  wskazania  przez

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach

lub  usługach  niewykonanych  lub  wykonanych  nienależycie

Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem  terminu  składania  ofert,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub

ciągłych również wykonuje, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -

w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na stałej fizycznej ochronie

osób i mienia w instytucji kultury, świadczone nieprzerwanie przez okres min. 12

miesięcy, o wartości  nie  mniejszej  niż  200 000,00 zł  brutto  (słownie:  dwieście

tysięcy  złotych  00/100)  każda  wraz  z  podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat

wykonania  i  podmiotów,  na  rzecz  których  usługi  zostały  wykonane  oraz

załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie

(wzór  wykazu  stanowi  załącznik  nr  6  do  SIWZ).  Dowodami,  o  których  mowa

powyżej są: a) Poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych

usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed

upływem  terminu  składania  ofert.  b)  Oświadczenie  Wykonawcy  -  jeżeli  z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest  w stanie uzyskać

poświadczenia,  o  którym  mowa  powyżej.  W  przypadku  złożenia  własnego

oświadczenia,  przedstawia  uzasadnienie  braku  możliwości  uzyskania

poświadczenia.  c)  W  przypadku,  gdy  Zamawiający  tj.  Muzeum  Narodowe  we

Wrocławiu  jest  podmiotem,  na  rzecz  którego  usługi  wskazane  w  wykazie,  o

którym  mowa  powyżej,  zostały  wcześniej  wykonane,  Wykonawca  nie  ma

obowiązku  przedkładania  dowodów. d)  W razie  konieczności,  szczególnie  gdy



wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego

lub  gdy  z  poświadczenia  lub  innego  dokumentu  wynika,  ze  zamówienie  nie

zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić

się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane,

dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych

informacji  lub  dokumentów  bezpośrednio  Zamawiającemu.  UWAGA:  dla  ww.

wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający

przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego

postępowania.  Jeżeli  w  tym  dniu  nie  będzie  opublikowany  średni  kurs  NBP,

Zamawiający  przyjmie  kurs  średni  z  ostatniej  tabeli  przed  wszczęciem

postępowania.;

 wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją

o podstawie do dysponowania tymi osobami;

 opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że

wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 

ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  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, wystawiony nie  wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem



terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków udziału  w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że:

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o

tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub 

ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów 

(dokument w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z którego wynikać będzie 



jednoznacznie: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 2. W przypadku 

udzielenia pełnomocnictwa - pełnomocnictwo w formie oryginału podpisane przez 

uprawnionego, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawiciela Wykonawcy lub 

notarialnie potwierdzonej kopii

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia:

 1 - Cena - 95

 2 - Posiadanie grup interwencyjnych - 5

IV.2.2)

 
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.mnwr.art.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 

adresem: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 56, 50-153 

Wrocław.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 08.08.2016 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. 

Powstańców Warszawy 56, 50-153 Wrocław - Sekretariat, pok. 12..



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały 

być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


