
ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
Strona | 1 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

pl. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

Tel. (071) 343-56-43; 372 51 50 (-51,-53,-56) 

Fax (071) 372-251-59 

 

 

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ 

 

Załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną 

pn. 

 

Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę 

  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach. 

Numer postępowania: 2/2020 

 

 (wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w art. 138g  ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP) 

 

 

 

 

       

 

   ZATWIERDZAM DO STOSOWANIA: 

dr hab. Piotr Oszczanowski 
Dyrektor Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu 
____________________________________ 

            Kierownik Zamawiającego 

 

 

 

Wrocław, dnia 31.07.2020 r. 



ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
Strona | 2 

 

Spis treści: 

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. ................................................................................................................................................. 3 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. ..................................................................................................................................................... 3 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. .................................................................................................................................................. 3 

IV. TERMIN I MIEJCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA. ............................................................................................................................... 5 

V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. .............................................................................................................................................................. 6 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, PODOBNYCH (UZUPEŁNIAJACYCH). ......................................................... 6 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. ....................................................................................................................................... 6 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. ................................................................................................................ 9 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. ........... 12 

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. ........................................................................................................................................................ 13 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. .............................................................................................................................. 13 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. ............................................................................................................ 15 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ............................................................................................................................................... 16 

XIV. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY. ......................................................................................................................................... 17 

XV.  PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY ............................................................................................................................................. 18 

XVII.  POWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. ZAWARCIE UMOWY. ..................................................... 19 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. ....................................................................................................................................... 20 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .................................................................... 20 

XX. WZÓR UMOWY. ........................................................................................................................................................................... 20 

XXI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. .................................................................................................................. 20 

XXII.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO  ........................................................................................................................... 20 

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW IWZ . ..................................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
Strona | 3 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

ul. Powstańców Warszawy 5 

50-153 Wrocław 

www.mnwr.pl    sekretariat@mnwr.pl    przetargi@mnwr.pl  tel. 71 726 56 78. 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, których 

wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro, a nie przekracza wyrażonej w 

złotych równowartości kwoty 750 000 euro. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne 

usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia na usługę społeczną – 

zwanych dalej IWZ. 

3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący stosownie do przepisów art. 

138o ust. 2 ustawy PZP. 

4. W zakresie wskazanym w niniejszym dokumencie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej Pzp  

5. Postępowanie prowadzone jest przez komisję powołaną do przeprowadzenia niniejszego postępowania. 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i 

mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i 

jego oddziałach”, realizowanej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(Dz.U. 2018 poz. 2142), aktami z nią powiązanymi oraz aktami wykonawczymi. 

2. Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  

posiadającego status SUFO, w oparciu o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 838) jest realizowane: 

2.1. w obiekcie Muzeum Narodowego we Wrocławiu jest realizowane przez pracowników ochrony Wykonawcy oraz 

własną 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 992), w zakresie całodobowej ochrony 

(przywołanie w nagłych, uzasadnionych przypadkach) oraz cyklicznych patroli nocnych; 

2.2. w obiekcie Muzeum Sztuki Współczesnej (Pawilonie Czterech Kopuł) jest realizowane przez pracowników 

ochrony oraz własną 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 992) w zakresie 

całodobowej ochrony (przywołanie w nagłych, uzasadnionych przypadkach); 

2.3. w Muzeum Etnograficznym i Składnicy Muzealnej jest realizowane przez własną 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 992) w zakresie całodobowej ochrony (przywołanie w nagłych, 

uzasadnionych przypadkach) oraz cyklicznych patroli nocnych. 

http://www.mnwr.pl/
mailto:sekretariat@mnwr.pl
mailto:przetargi@mnwr.pl


ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA 

 
Strona | 4 

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi ochrony osób i mienia w Muzeum 

Narodowym we Wrocławiu i oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficznym, Składnicy 

Muzealnej oraz w innych miejscach wykonywania swojej działalności w formie: 

3.1. posterunków stałych – w wymiarze określonym w OPZ, 

3.2. posterunków doraźnych – w przypadku organizacji dodatkowych imprez, wydarzeń artystycznych na terenie 

Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. Powyższe usługi będą rozliczane stawką godzinową 

zgodnie z ofertą Wykonawcy na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 wzoru 

umowy, 

3.3. usług Grupy interwencyjnej – w formie całodobowej ochrony i/lub cyklicznych patroli, w wymiarze określonym 

w OPZ. 

4. Zamawiający wymaga, aby usługa była wykonywana przez pracowników ochrony, którzy są wpisani na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, posiadających legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania 

broni, potwierdzającej prawo do posługiwania się bronią obiektową. 

5. Maksymalna ilość godzin świadczenia usług objętych przedmiotem umowy:  

5.1. posterunki stałe i doraźne - 41 492 roboczogodzin, w tym: 

a) posterunki stałe (usługa podstawowa) - 40 992 roboczogodzin., 

b)  posterunki doraźne (usługa dodatkowa) – 500 roboczogodzin; 

5.2. cykliczne patrole terenu zewnętrznego (trzy razy w ciągu nocy) -  2 196 roboczogodzin. 

6. Muzeum Narodowe We Wrocławiu zastrzega możliwość zamówienia dodatkowej usługi ochrony osób i mienia w 

Muzeum Narodowym we Wrocławiu i oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Etnograficznym, Składnicy 

Muzealnej oraz w innych miejscach wykonywania swojej działalności w formie posterunków doraźnych w przypadku 

organizacji dodatkowych imprez, wydarzeń artystycznych lub uzupełnienia braków kadrowych na terenie Muzeum 

Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. Maksymalna ilość godzin w ramach zamówienia dodatkowego – 500 

rg. Powyższe usługi będą rozliczane stawką godzinową zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w OPZ - załączniku nr 1 do Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie  na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ. 

9. Opis przedmiotu zamówienia według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

79710000-4 Usługi ochroniarskie 

10. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszych IWZ a treścią udzielonych wyjaśnień, jako obowiązującą 

należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy lub 

podwykonawców.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł. na okres realizacji umowy. 

13. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona w dniach: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu -   – 05.08.2020 - 06.08.2020 w godz. 8:00 – 10:00 

Pawilon Czterech Kopuł – 05.08.2020 - 06.08.2020 w godz. 12:00 – 14:00 

Muzeum Etnograficzne – 05.08.2020 - 06.08.2020 w godz. 10:00 – 12:00 

Składnica Muzealna – 05.08.2020 - 06.08.2020 w godz. 10:00 – 12:00 
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Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiającego na adres: przetargi@mnwr.pl podając 

datę i godzinę odpowiadającą Wykonawcy oraz obiekt a także dane do kontaktu (numer telefonu, adres e-mail). 

Każdy z wykonawców otrzyma odpowiedź od Zamawiającego ze wskazaniem terminu. Każdy z wykonawców będzie 

zobowiązany do pisemnego potwierdzenia odbycia wizji lokalnej. W czasie wizji lokalnej Zamawiający nie będzie 

udzielał żadnych wyjaśnień, a wszelkie zapytania należy kierować do Zamawiającego w trybie przewidzianym dla 

niniejszego postępowania, zgodnie z niniejszymi IWZ.  

Uwaga! Z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną Zamawiający zaleca aby ilość osób biorących udział w wizji 

lokalnej ograniczona była do koniecznego minimum. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem planowanej wizji lokalnej jest 

zobowiązany do określenia liczby osób przewidzianych do wejścia na teren obiektów Muzeum Narodowego we 

Wrocławiu. Zamawiający zaleca, aby osoby planujące odbyć wizję lokalną były wyposażone w maski oraz 

jednorazowe rękawiczki ochronne i stosowały dystans społeczny. Na Wykonawcach będzie ciążył reżim dochowania 

wszelkich zaleceń epidemiologicznych w związku z trwającą epidemią koronawirusa. 

IV. TERMIN I MIEJCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 31.08.2020 r. od godziny 12.00 (południe) do dnia 31.08.2022 r. 

do godziny 12.00 (południe). 

2. Szczegółowe terminy rozpoczęcia i zakończenia usług bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez 

koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO dla każdego z obiektów Zamawiającego określa OPZ – 

załącznik nr 1. 

3. Wykaz lokalizacji, ilości godzin w podziale na oddziały i zadania pracowników ochrony oraz ilość cyklicznych patroli 

wykonywanych przez grupę interwencyjną. 

Oddział, 
adres obiektu 

Godziny 
ochrony stałej 

Ilość 
pracowników 

ochrony w 
obiekcie na 

posterunkach 
stałych 

Liczba 
godzin na 

dobę 
na 

posterunk
ach 

stałych 

Liczba dni i 
nocy (doba) 

w okresie 
trwania 
umowy 

 
 

Liczba 
roboczo 
godzin 

na 
posterunk

ach 
stałych 

Liczba 
roboczo 
godzin 

dodatkowych 
na 

posterunkach 
doraźnych 

Łączna 
szacowana 

liczba 
roboczo 
godzin 

 

Liczba cyklicznych 
patroli nocnych 
(3x/1 noc) x 7 

nocy w tygodniu x 
okres trwania 

umowy 

Muzeum 
Narodowe we 

Wrocławiu, 
pl. Powstańców 

Warszawy 5 

7 dni w 
tygodniu w 

godzinach 22.00 
– 6.00 

jednoosobowy 

1 8 rg. 732 5 856 

500 

5 856 732 

Muzeum Sztuki 
Współczesnej, 

Pawilon 
Czterech Kopuł 
ul. Wystawowa 

1 

Posterunek 
całodobowy: 

I.  w godzinach 
7.00 – 19.00 
dwuosobowy 

II. w godzinach 
19.00 – 7.00 
dwuosobowy 

4 12 rg. 732 35 136 35 136 -- 

Muzeum 
Etnograficzne, 
ul. Traugutta 

111/113 

-- -- -- -- -- -- 732 

Składnica 
Muzealna, 

ul. Ołbińska 30 
-- -- -- -- -- -- 732 

łączna szacowana ilość 
40 992 2 196 

Razem łączna szacowana ilość 
41 492 2 196 

 

mailto:przetargi@mnwr.pl
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V. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE. 

1. Zamówienie nie zostało podzielone na części. 

2. Ofertę należy składać w odniesieniu do całości zamówienia. 

VI. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, PODOBNYCH (UZUPEŁNIAJACYCH). 

1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych (tzw. uzupełniających) w wysokości do 15% wartości 

zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegających na powtórzeniu 

podobnych usług.  

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu. 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

2.1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia; 

2.2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub 

art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub 

art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — 

Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. poz. 769). 

2.3. wykonawcę, 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 skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2.2; 

2.4. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 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; 

2.5. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w 

błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub 

obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub 

nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

2.6. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd 

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia; 

2.7. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

2.8. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego 

pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej 

umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym 

zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu; 
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2.9. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między 

wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych; 

2.10. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 

2.11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne; 

2.12. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.13. wykonawcę 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 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 

ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 

przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego 

majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

498, 912, 1495 i 1655); 

2.14. wykonawcę, który 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; 

2.15. wykonawcę, 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 powyżej w ust. 2 pkt. 2.4, 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. 

2.16. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 1571 i 1667), złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi 

powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2 pkt 2.2 i 2.3 oraz 2.5 – 2.9 oraz 2.13, 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 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. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 3. 

5. Wykonawca biorący udział w postępowaniu musi spełniać następujące warunki udziału dotyczące: 

5.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów, tj.  
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a) posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 2142 z późn. zm.). 

5.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.  

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia tj. ochroną osób i mienia za szkody wyrządzone w związku z ochrona osób i 

mienia na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000,00 złotych(*1)  (słownie: pięć milionów złotych 00/100) 

5.3. zdolności technicznej lub zawodowej, tj. posiadają doświadczenie oraz dysponują odpowiednimi zasobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia oraz potencjałem technicznym. Zamawiający uzna warunek za 

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 

a) należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia o wartości co najmniej 

400 000,00 zł brutto(*1)  każde, których przedmiotem była usługa ochrony osób i mienia w obiekcie 

użyteczności publicznej, wykonywana przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku trwających 

umów, których świadczenie Wykonawcy ma charakter okresowy lub ciągły Wykonawcy mogą wskazać w 

wykazie te umowy, w których wartość jednej usługi spełniającej warunki określone powyżej, 

zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert wynosi co najmniej 400 000,00 zł brutto(*1). 

Zamawiający zastrzega, że: 

Przez jedno zamówienie należy rozumieć usługę ochrony fizycznej osób i mienia świadczoną na rzecz jednego 

Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także 

inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia 

powyższego warunku usług świadczonych na rzecz kilku różnych Zleceniodawców. Uwaga: Przez dwie usługi 

Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów. 

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z § 3 ust. 6 Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.1065): „budynek przeznaczony na potrzeby administracji 

publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, 

wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w 

tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do 

wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub 

socjalny”. 

b) należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie o wartości co najmniej 

200 000,00 zł brutto(*1), których przedmiotem była usługa ochrony osób i mienia w obiekcie realizującym 

działalność kulturalną, wykonywana przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku trwających 

umów, których świadczenie Wykonawcy ma charakter okresowy lub ciągły Wykonawcy mogą wskazać w 

wykazie tę umowę, w której wartość jednej usługi spełniającej warunki określone powyżej, 

zrealizowanej przed upływem terminu składania ofert wynosi co najmniej 200 000,00 zł brutto(*1). 

Zamawiający zastrzega, że: 

Przez obiekt, w którym jest realizowana działalność kulturalna rozumie się – obiekt, w którym ma siedzibę i 

jest realizowana działalność kulturalna w formie organizacyjnej określonej w art. 2 Ustawy  z dnia 25.10.1991 

r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  (Dz.U.2020 poz. 194). 

(*1)  W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, 

Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) 
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opublikowany na dzień ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeśli w dniu 

ukazania się ogłoszenia o zamówieniu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs 

z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

c) dysponuje minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora działań pracowników ochrony, posiadającą 

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz doświadczenie co najmniej 24 – 

miesięczne (ciągłe) w ochronie obiektów. Wskazana osoba w trakcie realizacji umowy będzie pełniła 

funkcję zarządzającą, nadzorującą pracę pracowników ochrony oraz będzie utrzymywała stały kontakt z 

przedstawicielami Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że funkcja koordynatora służby ochrony nie 

może być łączona z pozostałymi pracownikami ochrony fizycznej; 

d) dysponuje pracownikami ochrony, posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, doświadczenie co najmniej 24 – miesięczne (ciągłe) w ochronie obiektów oraz legitymację 

uprawniającą do posiadania i posługiwania się bronią obiektową, umożliwiającą realizację zamówienia; i 

nieposiadającymi przeciwwskazań psychofizycznych do wykonywania powierzonych zadań; 

e) dysponuje całodobowo co najmniej dwiema własnymi grupami interwencyjnymi (grupa min 2-osoby), 

składającymi się z pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o 

ochronie osób i mienia (tj. Dz.U.2018 poz. 2142), które zdolne są do podjęcia interwencji w czasie nie 

dłuższym niż 10 min. do każdego chronionego obiektu w dzień i w nocy; 

f) posiadają własną stację monitorowania sygnałów alarmowych. 

6.  Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych przez 

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w Dziale VIII SIWZ, wg formuły: spełnia-nie spełnia,. Z 

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki wykonawca spełnił. 

7. Wykonawca, który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazanych przez Zamawiającego 

zostanie wykluczony z postępowania. 

8. Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

powyżej w ust. 1, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych. 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

1. Do Formularza ofertowego, przygotowanego wg wzoru załącznika nr 3 do IWZ, każdy Wykonawca jest zobowiązany 

dołączyć aktualne na dzień składania ofert dokumenty i oświadczenia, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego 

w Dziale VII: 

1.1. Kopie poświadczonej za zgodność z oryginałem Koncesji MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie ochrony osób i mienia.  

1.2. Kserokopie aktualnej ważnej polisy OC potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a w przypadku jej braku – 

inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności w okresie realizacji przedmiotu Umowy na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5 000 

000,00 zł. 

1.3. Wykaz 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane 

lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 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. Forma złożenia wykazu – 
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oryginał, forma złożenia dowodów – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę.  

1.4. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień (tj. w zakresie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej i posiadania legitymacji uprawniającej do posiadania i posługiwania się bronią obiektową), 

doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez 

nich czynności oraz informacją o formie zatrudnienia. Forma złożenia wykazu – oryginał. 

1.5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania, wg wzoru załącznika nr 4 do IWZ. 

Forma złożenia oświadczenia – oryginał. 

1.6. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.  

1.7. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) 

potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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. 

1.8. Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu (kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem) potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 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. 

2. INNE DOKUMENTY: 

2.1. Pełnomocnictwo, jeżeli upoważnienie do złożenia oferty nie wynika bezpośrednio z aktualnego odpisu 

właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

Dokument składa się w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.  

3. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. 

3.1. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez 

zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia, 

poprawienia lub do udzielania wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

3.2. 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.  

3.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki 
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udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio 

oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

4. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego (np. konsorcjum, 

spółka cywilna) ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.2. Pełnomocnictwo składa się w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii oraz podpisane przez 

uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców, powinno wskazywać 

pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu zamówienia i Zamawiającego, nazwę 

wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz 

podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danych  Wykonawców (wspólnie ubiegających się o 

zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie rejestrowym, a także informację o zakresie 

pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy 

też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego). 

4.3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie w następującym zakresie: 

a) w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w 

stosunku do żadnego z wykonawców nie może być podstaw do wykluczenia z postępowania, w związku z 

tym oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, 

wskazane w rozdziale VIII ust. 1 pkt. 1.5, 1.6, 1.7, 1.8  IWZ składa każdy z Wykonawców. 

b) w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 

5 Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącym:  

i. posiadania koncesji, o której mowa w pkt. 5.1 w/w rozdziału Istotnych Warunków Zamówienia, 

wymóg ten winien spełniać każdy z tych Wykonawców,  

ii. doświadczenia, o którym mowa w pkt. 5.3 lit.a oraz lit.b w/w rozdziału Istotnych Warunków 

Zamówienia, wymóg ten winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. W zakresie 

doświadczenia Zamawiający nie przewiduje możliwości sumowania doświadczenia poszczególnych 

członków konsorcjum celem potwierdzenia spełniania warunku, 

iii. potencjału osobowego, o którym mowa w pkt. 5.3 lit.c, lit.d w/w rozdziału Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz potencjału technicznego, o którym mowa w pkt. 5.3 lit.e, lit.f w/w rozdziału 

Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający dopuszcza w tym zakresie łączenie potencjału w 

następujący sposób: 

 jeżeli co najmniej dwóch członków konsorcjum oddzielnie, może wykazać, że dysponuje co 

najmniej jedną osobą z kwalifikacjami określonymi przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 5 

pkt. 5.3 lit.c, lit.d  Istotnych Warunków Zamówienia;  

 jeżeli jeden z podmiotów tworzących konsorcjum spełnia samodzielnie warunek określony 

przez Zamawiającego w rozdziale VII ust. 5 pkt. pkt. 5.3 lit.c, lit.d, lit.e, lit.f  Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej 

współpracę tych wykonawców. 
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4.5. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 

ustawy Pzp). 

4.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Podmiotem występującym jako Pełnomocnik pozostałych 

(Liderem). 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 

oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). 

1) Adres/siedziba: Muzeum Narodowe we Wrocławiu; ul. Powstańców Warszawy 5,  

50-153 Wrocław 

2) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mnwr.pl 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. W odniesieniu do Wykonawców, o których mowa w rozdziale VIII ust. 4 pkt. 4.1 IWZ, wszelka korespondencja 

prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem – Liderem. 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną i jego 

załącznika Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia treści ww. dokumentów będą udzielane zgodnie z 

następującymi zasadami : 

5.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę 

społeczną i jego załącznika IWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem że wniosek o 

wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną i jego załącznika IWZ (zapytania) wpłynie do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert.  

5.2 Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu wskazanego powyżej 

lub dotyczy udzielonych już wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez 

rozpoznania. 

5.3 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną i jego załącznika Istotnych Warunków Zamówienia. 

5.4 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy składali wnioski o 

wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną i jego załącznika IWZ (zapytania), bez 

ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na swojej stronie internetowej http://www.mnwr.pl/, na której 

udostępnił Ogłoszenie o zamówieniu wraz z Istotnymi Warunkami Zamówienia. Tym samym wszelkie 

informacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu na usługę 

społeczną i jego załącznika IWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w 

Informacjach dla Wykonawców.  

5.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego dokumentu, a treścią udzielonych wyjaśnień 

(odpowiedzi na złożone zapytania) jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

mailto:przetargi@mnwr.pl
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5.6 W celu usprawnienia procedury wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną i jego 

załącznika IWZ zaleca się powoływanie na numer postępowania i przesyłanie plików z pytaniami również w 

wersji edytowalnych plików.  

5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania informacyjnego Wykonawców. 

6. Zaleca się, aby wykonawcy obserwowali stronę internetową Zamawiającego, na której zamieszczono Ogłoszenie o 

zamówieniu społecznym wraz z IWZ, bowiem, w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną i jego załącznika IWZ. 

Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej http://www.mnwr.pl/. 

6.1. Jeżeli w wyniku zmiany, o której mowa powyżej w ust. 6, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie 

zmian w ofertach, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, 

którzy składali wnioski o wyjaśnienie treści IWZ (zapytania), oraz zamieści na własnej stronie internetowej 

http://www.mnwr.pl/ 

6.2. Jeżeli dokonywane są zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną i jego załącznika IWZ, 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli 

jest to konieczne.  

7. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Anna Twardowska   

e-mail: przetargi@mnwr.pl 

8. Zamawiający nie udziela odpowiedzi i wyjaśnień za pośrednictwem telefonu – obowiązuje forma pisemna.  

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

2. Postępowanie oznaczone jest numerem: 2/2020. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we 

wszystkich kontaktach z Zamawiającym. 

3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w 

postaci elektronicznej. Dla zachowania formy pisemnej oświadczenia woli niezbędne jest złożenie własnoręcznego 

podpisu na dokumencie obejmującym treść złożonego oświadczenia woli.  

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz 

każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż polski winien być złożony wraz z 

tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości uznaje się, że wiążąca jest wersja polskojęzyczna). 

5. NA OFERTĘ SKŁADA SIĘ:  

5.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

IWZ, 

5.2. dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w Rozdziale VIII IWZ. 

6. Treść oferty musi odpowiadać treści IWZ.  

7. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji 

wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy 

albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.  

8.  Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.  

http://www.mnwr.pl/
http://www.mnwr.pl/
mailto:przetargi@mnwr.pl
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9. Zamawiający uznaje, że podpisem jest złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko 

podpisującego a jeżeli ten znak (podpis) jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak (podpis) 

musi być uzupełniony pieczęcią, z której  można odczytać imię i nazwisko podpisującego.  

10. Każda zapisana strona oferty powinna być zaparafowana przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę – osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy.  

11. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Wszystkie dokonane przez wykonawcę w ofercie – przed 

jej złożeniem - korekty, skreślenia i poprawki powinny być parafowane (w miejscu naniesienia tych poprawek) przez 

osobę(y) podpisującą(e) ofertę – osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Poprawki liczb i cyfr 

należy wpisać wyrazami (słownie). 

12. Zaleca się, aby oferta była trwale spięta i aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejno. 

13. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu – kopercie, oznaczonej nazwą i dokładnym 

adresem Wykonawcy wraz z napisem: 

OFERTA na: 

Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę 

  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach 

NR POSTĘPOWANIA:  2/2020 

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 

14. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 

ustawy Pzp.  

15. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ: 

15.1. wypełniony i podpisany formularz ofertowy przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do 

IWZ, 

15.2. dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w Rozdziale VIII IWZ, 

15.3. Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W 

przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy zgodnie z zapisami ust. 4 Rozdziału 

VIII niniejszych IWZ załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu ich reprezentującego (Lidera). 

16. Zamawiający zaleca wykorzystanie wzorów formularzy/oświadczeń stanowiących integralną część niniejszych IWZ. 

Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem jednak, że ich treść 

będzie odpowiadać treści formularzy/oświadczeń opracowanych przez Zamawiającego.  

17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

17.1. Zmiany lub poprawki złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy 

składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 

„ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo oznaczyć 

kolejnym numerem. 

17.2. Wycofanie złożonej oferty nastąpi poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez 

umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad 

obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy 

opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.  

20. TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w 
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terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o 

których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym 

tajemnice przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

 ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca 

wartość gospodarczą, 

 nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 

 podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji: 

 nazwy Wykonawcy (firmy), 

 adresy Wykonawców, 

 informacji dotyczących ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach jak min: termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.  

Zaleca się, aby informacje zastrzeżone jako tajemnicę przedsiębiorstwa były umieszczone w osobnym, 

wewnętrznym opakowaniu i oznaczone klauzulą:  

Nie udostępniać innym podmiotom, informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów 

określonych jako tajne. 

Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie 

przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

1. Miejsce oraz termin składania ofert. 

1.1. Ofertę należy złożyć w miejscu: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5,  

50-153 Wrocław – sekretariat (pok. 12), w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 10.08.2020 r. do godz. 10.00 

 

1.2. Wykonawca powinien tak zabezpieczyć ofertę, aby nie można było zapoznać się z jej treścią przed terminem 

otwarcia np. w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce), opisanej tak, aby 

jednoznacznie nie dopuszczała jej ujawnienia przed terminem otwarcia. 

1.3. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych za termin złożenia oferty 

Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do Sekretariatu Muzeum Narodowego.  

1.4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan oraz termin dostarczenia oferty przesłanej przez 

Wykonawców drogą pocztową. UWAGA:  Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego. 

1.5. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po terminie, bez otwierania. 

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 

2.1. Otwarcie ofert nastąpi w miejscu: Muzeum Narodowe we Wrocławiu; ul. Powstańców Warszawy 5, 50-153 

Wrocław – pok. nr 13. 
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w dniu 10.08.2020 r. o godz. 10.30 

 

2.2. Otwarcie ofert jest jawne. 

2.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

2.4. Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE” zostaną otwarte a oferty, których dotyczy „WYCOFANIE” zostaną 

zwrócone bez otwierania Wykonawcom. Koperty oznaczone słowem „ZMIANA”, zostaną otwarte i dołączone 

do ofert, których dotyczą. 

2.5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert zawartych w ofertach jak min: termin wykonania 

zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.  

2.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:  

 kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

 firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

 ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formularzu ofertowym cenę za realizację zamówienia w podanym 

wymiarze godzin wraz z  wskazaniem ceny jednostkowej netto posterunku stałego i doraźnego oraz ceny 

jednostkowej netto cyklicznego patrolu: (3 x w ciągu 1 nocy) – wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do IWZ.  

2. Cena podana w formularzu oferty powinna być ceną kompletną, jednoznaczną, ostateczną i powinna obejmować 

łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszych IWZ – 

Opisem przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 2 - Wzorem umowy ). 

3. Ceny jednostkowe  podane w ofercie stanowią ceny ryczałtowe i muszą uwzględniać wszelkie zobowiązania 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, wynikające z niniejszej IWZ i załączników, w tym wzoru umowy oraz 

obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 

realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z 

wyodrębnieniem kwoty netto i podatku VAT, naliczonym zgodnie z obowiązującymi w terminie składania oferty 

przepisami. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami 

ustawy o podatku od towarów i usług. 

5. Cena oferty może być tylko jedna. 

6. Kalkulacja ceny oferty. Cena oferty powinna być skalkulowana w następujący sposób, zgodnie z tabelą cenową:  

 Wyliczenie kosztów posterunku stałego i posterunku doraźnego. Wykonawca zobowiązany  jest skalkulować w 

oparciu o OPZ cenę ryczałtową jednej roboczogodziny za wykonywanie usług ochrony osób i mienia przez 

jednego pracownika w ramach posterunków stałych podaną w kolumnie 3 tabeli cenowej w formularzu 

ofertowym  oraz  posterunków doraźnych podaną w kolumnie 13 tabeli cenowej w formularzu ofertowym. 

Wartość będąca iloczynem łącznej ilości roboczogodzin pracowników ochrony posterunków stałych i 

posterunków doraźnych w oddziałach i ceny ryczałtowej jednej roboczogodziny stanowi koszty posterunków.  

 Wyliczenie kosztów cyklicznego patrolu: 3 x w ciągu 1 nocy. Wykonawca zobowiązany  jest skalkulować w 

oparciu o OPZ cenę ryczałtową jednego cyklicznego patrolu (3x /1 noc) za wykonywanie usług ochrony osób i 

mienia w ramach grup interwencyjnych podaną w kolumnie 9 tabeli cenowej w formularzu ofertowym. Stawka 

ryczałtowa jednego cyklicznego patrolu obejmuje również koszt całodobowej ochrony przez własną Grupę 
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interwencyjną Wykonawcy, polegającej na przywołaniu w nagłych, uzasadnionych przypadkach specjalnej grupy 

interwencyjnej, zgodnie z warunkami w OPZ. Wartość będąca iloczynem łącznej ilości cyklicznych patroli w 

oddziałach i ceny jednego cyklicznego patrolu (3x /1 noc) stanowi koszty cyklicznych patroli.  

UWAGA! Stawka ryczałtowa jednego cyklicznego patrolu (3x /1 noc) , o której mowa powyżej obejmuje również 

koszt całodobowej ochrony przez własną Grupę interwencyjną Wykonawcy, polegającej na przywołaniu w 

nagłych, uzasadnionych przypadkach specjalnej grupy interwencyjnej, zgodnie z OPZ. 

 

 Cenę oferty stanowi suma wartości brutto roboczogodzin za wykonywanie usług ochrony osób i mienia w ramach 

posterunków i  posterunków doraźnych w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Sztuki Współczesnej  

oraz wartości brutto cyklicznych patroli w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Etnograficznym oraz 

Składnicy Muzealnej.  

7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia tabeli cenowej w formularzu ofertowym, zgodnie ze wskazanymi 

stawkami jednostkowymi – Cena w wierszu pn. Razem cena oferty brutto [cena netto+23% Vat] – jest ceną 

ryczałtową oferty brutto. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 

ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając 

ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 

świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

XIV. KRYTERIA OCENY I WYBORU OFERTY.  

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone. 

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert, przyznając punkty wg 

zasady, że 1% = 1 pkt.: 

2.1. Cena – P(C) – waga kryterium 100% 

3. Zasady oceny za kryterium „Cena” – P(C). 

Punkty w kryterium „Cena" – maksymalnie 100 pkt – zostaną obliczone w następujący sposób: 

Pi (C) = 
C of, min 

x 100 
C of, bad 

gdzie: 

Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta "i" za kryterium „Cena”; 

C of, min najniższa cena (łącznie z podatkiem VAT) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; 

C of, bad cena oferty badanej (łącznie z podatkiem VAT). 

6. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów 

w ostatecznej ocenie punktowej. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać wykonawca to 100 pkt. (100%).  

7. Uzyskana w toku oceny ofert ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po 

przecinku z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych. 

9. RAŻĄCO NISKA CENA. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi 

wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od 

wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o 
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udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, 

w szczególności w zakresie: 

 oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających 

warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów 

pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę 

albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265); 

 pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. 

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. 

8. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z 

dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.  

8. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, 

Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego 

ofert dodatkowych.  

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 

11. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności 

oferty z niniejszym IWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O poprawie innej, Zamawiający niezwłocznie 

powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.   

XV.  PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY 

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli nie spełnia ona przynajmniej jednej z następujących przesłanek:  

1. treść oferty jest niezgodna z treścią Ogłoszenia lub IWZ, w którym opisano przedmiot zamówienia i opisano warunki 

udziału w postępowaniu oraz określono warunkami zamówienia, z zastrzeżeniem Rozdziału XIV ust. 11 niniejszych 

IWZ, 

2. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której 

mowa w Rozdziale XIV ust. 11 niniejszych IWZ; 

4. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania, 

6. zawiera istotny błąd w obliczeniu ceny, których poprawa prowadziłaby do zmiany oferty, 

7. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

XVI. PRZESŁANKI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA. 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w przypadku gdy nastąpiła, co najmniej jedna z 

następujących przesłanek: 

1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 

2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej ceny, 
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3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

5. Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym przypadku, w którym jest to powodowane interesem 

Zamawiającego, bez podawania szczegółowego uzasadnienia. 

6. Zamawiający informuje Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia o unieważnieniu postępowania, 

wskazując przyczynę tego unieważnienia oraz uzasadnienie, z zastrzeżeniem ust. 5. 

 

XVII.  POWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKACH POSTĘPOWANIA. ZAWARCIE UMOWY. 

1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie został wykluczony, spełnia warunki udziału w postępowaniu 

oraz którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 

2.1.  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię 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 każdym kryterium oceny ofert i 

łączną punktację, 

2.2.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

2.3.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,  

2.4.  unieważnieniu postępowania, 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle e-mailem, a także zamieści na stronie 

internetowej: http://www.mnwr.pl/.  

4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.  

5. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych 

do oferty.  

6. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejsze 

zamówienia, Zamawiającymi żądać przed podpisaniem umowy przedstawienia umowy  regulującej współpracę tych 

Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania i sposób współdziałania, zakres prac do 

wykonania każdemu z nich, solidarna odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania 

konsorcjum, (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia najpóźniej w momencie zawierania umowy następujących 

dokumentów: 

7.1. Listy pracowników – wykaz pracowników świadczących u Zamawiającego  usługę w zakresie fizycznej, 

bezpośredniej ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego, o której mowa w § 5 ust. 11 pkt. 11.3 wzoru 

umowy, 

http://www.mnwr.pl/
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7.2. Wraz z zawarciem umowy Wykonawca złoży odpowiednie dokumenty poświadczające wpis pracowników, 

którzy będą realizować przedmiot umowy, na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz 

legitymacje uprawniającą do posiadania broni obiektowej umożliwiającą realizację zamówienia. 

7.3. Polisy OC z dokumentem potwierdzającym opłacenie składki.  

 Wskazane powyżej dokumenty będą stanowiły załączniki do Umowy. 

8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchylać się będzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich 

ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w Rozdziale 

XVI niniejszej IWZ. 

9. Zamawiający niezwłocznie po udzieleniu zamówienia (tj. zawarciu umowy), zamieszcza na stronie podmiotowej 

Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na własnej 

stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym 

zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie 

zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia. 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XIX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XX. WZÓR UMOWY. 

1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 2 do IWZ. Wzór umowy określa zakres zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

 
XXI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO. 

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

 

XXII.  KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO 1 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Wykonawcę w ofercie i wszelkich oświadczeniach dot. oferty, 

m.in. w wykazie osób stanowiącym załącznik do oferty, jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu (pl. Powstańców 

Warszawy 5, 50-153 Wrocław). Dane osobowe są przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia pn. „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego 

wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”, prowadzonego w 

trybie zamówienia na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej Pzp oraz niniejszych Istotnych Warunków Zamówienia 

na usługę społeczną – zwanych dalej IWZ oraz w celu realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa, w 

szczególności ustawy o Prawie zamówień publicznych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), jak również w celach ewentualnego 

                                                 
1 Dotyczy: 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

- wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą 

- pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), 

- członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK), 

- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

http://www.mnwr.pl/
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ustalania i dochodzenia roszczeń, (uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO). Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest konieczne do zawarcia umowy. Dane są przetwarzane przez 

okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres wymagany przepisami prawa, m.in. zgodnie z ustawą z dnia 

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm., dalej „ustawa Pzp”), 

ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 

29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) lub do czasu upływu okresu 

przedawnienia. 

2. Dane osobowe Wykonawcy są przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora wyłącznie 

na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych, m.in. dostawcom usług IT, usług hostingowych, a 

także organom administracji i upoważnionym podmiotom na podstawie stosownych przepisów prawa, w szczególności 

osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 

ust. 3 ustawy Pzp. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO ani nie będą podlegać profilowaniu. Dane nie będą przesyłane poza 

obszar EOG. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, 

2) żądania usunięcia swoich danych, w wypadkach określonych w art. 17 RODO,  

3) ograniczenia przetwarzania, w wypadkach określonych w art. 18 RODO, 

4) przenoszenia danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO), 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 

lit. e lub f RODO), 

6) wniesienia skargi do Prezesa UODO w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o 

ochronie danych osobowych.  

4. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych, ich ochrony i przysługujących 

Państwu praw są dostępne na stronie internetowej http://www.mnwr.pl/ w zakładce Polityka prywatności. 

5. Wykonawca będzie traktował jako poufne wszystkie dane i informacje o Zamawiającym, jakie uzyskał lub o których 

powziął wiedzę w związku z realizacją Umowy, i nie będzie ich ujawniał bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

6. Poufność informacji obowiązuje Wykonawcę zarówno w czasie trwania Umowy jak i po jej wygaśnięciu, z 

zastrzeżeniem obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.  

XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW IWZ .  

Załącznik nr 1  Opis przedmiotu zamówienia 

Załącznik nr 2 Wzór umowy, 

Załącznik nr 3 Formularz ofertowy - wzór*), 

Załącznik nr 4 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 5 Wykaz usług – wzór *), 

Załącznik nr 6 Wykaz osób -  wzór *),  
 

*) Są to przykładowe wzory i nie są do obowiązkowego stosowania. Wzory mają ułatwić złożenie oferty. Zamawiający 

dopuszcza inne wzory, jednak winny one zawierać wszystkie istotne postanowienia treści IWZ. W przedstawionych 

wzorach, wymagana treść IWZ, jest zawarta. 

 
 
 
 

http://www.mnwr.pl/
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO IWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PDF) 
 

ZAMIESZCZONY NA STRONIE INTERNETOWEJ JAKO OSOBNY PLIK 
 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO IWZ 
 

WZÓR UMOWY (PDF) 
 

ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ JAKO OSOBNE PLIKI 
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Załącznik nr 3 do SIWZ  

Numer postępowania: 2/2020 

Wykonawca 
 
 
____________________________ 
   Pieczęć  firmowa  Wykonawcy 

 

OFERTA  (FORMULARZ OFERTY) 

dla zamówienia na usługę społeczną pn.:  

Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę 

  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu 

ul. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław 

2. WYKONAWCA 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

(przy ofercie wspólnej podać Wykonawców składających ofertę wspólną oraz Pełnomocnika): 

_______________________________________________________________________________ 

Adres: __________________________________________________________________________ 

NIP: _____________________  e-mail: _____________________ tel. __________________________ 

3. OFERTA.  

1) W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia na usługę społeczna pn.: 

Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego 

status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach, oferujemy realizację zamówienia za cenę 

ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT) w wysokości: 

L.p. Nazwa Cena netto [PLN] VAT [PLN] 
Cena brutto 

(netto + VAT) [PLN] 

1 

Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i 

mienia przez koncesjonowanego wykonawcę 

posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we 

Wrocławiu i jego oddziałach. 

   

 

2) Stawka ryczałtowa za jedną roboczogodzinę za wykonywanie usług ochrony osób i mienia w ramach posterunków 

stałych stawki wynosi: .................................. zł  netto. 

3) Stawka ryczałtowa za jedną roboczogodzinę świadczenia usług ochrony osób i mienia w ramach posterunków doraźnych 

wynosi: …………….. zł, co stanowi kwotę brutto w wysokości ……………………………….zł. ( w tym stawka 23% VAT).  

4) Stawka ryczałtowa za jeden cykliczny przyjazd załogi interwencyjnej (3x/1 nocy) wynosi: .................................. zł  netto. 
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5) Cena oferty brutto została skalkulowana wg następującej tabeli cenowej, w oparciu o oferowane stawki netto: 

Lp 
Oddział, 

adres obiektu 

Łączna 
szacowana 

liczba roboczo 
godzinna 

posterunkach 
stałych 

Cena 
jednostkowa 

za 1  
roboczo 
godzinę 

(netto) na 
posterunku 

stałym 

Wartość 
roboczo 
godzin 
(netto) 

na 
posterunku 

stałym 
[4=2x3] 

Liczba 
cyklicznych 

patroli nocnych 
(3x/1 noc) x 7 

nocy w 
tygodniu x 

okres trwania 
umowy  

Cena 
jednostkow

a za 1  
cykliczny 

patrol 
(3x/1 noc) 

(netto) 

Wartość 
cyklicznych  

patroli 
(netto) 

 
[8x9] 

Razem 
netto 

wartość  
posterunkó
w stałych i 
cyklicznych 

patroli 
[11=4+10] 

Łączna 
szacowana 

liczba 
roboczo 
godzinna 

posterunkac
h doraźnych 

 

Cena 
jednostkowa za 

1  
roboczo 
godzinę 
(netto) 

na posterunku 
doraźnym 

Wartość roboczo 
godzin 
(netto) 

na posterunku 
doraźnym 

[14=12x13] 

C
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o
d

o
b

o
w
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o
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a 
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y 
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 c
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za wykonywanie usług ochrony osób i mienia 
w ramach posterunków stałych 

Za wykonywanie usług ochrony osób i 
mienia w ramach grup interwencyjnych – 

realizacja cyklicznych patroli 

 za wykonywanie usług ochrony osób i mienia w 
ramach posterunków doraźnych 

 1 2 3 4 8 9 10 11 12 13 14 

1 Muzeum Narodowe 
we Wrocławiu, 
pl. Powstańców 

Warszawy 5 

6 356 ______ zł. ______ zł 732 ______ zł ______ zł ______ zł 

500 ______ zł ______ zł 

2 Muzeum Sztuki 
Współczesnej, 

Pawilon Czterech 
Kopuł 

ul. Wystawowa 1 

35 236 _______zł. ______ zł -- -- -- ______ zł 

3 Muzeum 
Etnograficzne, 

ul. Traugutta 111/113 
-- -- -- 732 ______ zł ______ zł ______ zł 

4 
Składnica Muzealna, 

ul. Ołbińska 30 
-- -- -- 732 ______ zł ______ zł ______ zł 

Razem łączna ilość i wartość 
netto dla obiektów 

41 592 -- ______ zł 2 196 ______ zł ______ zł ______ zł 500 ______ zł ______ zł 

Razem cena oferty netto 
[11+14]  

______ zł 

Razem cena oferty brutto 
[cena netto+23% Vat] 

[VAT] ______ zł  +  [cena oferty netto] ______ zł  =  ______ zł [cena oferty brutto] 
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4. ŚWIADCZENIA WYKONAWCY. 

1) Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówienie 

na usługę społeczną oraz w Istotnych Warunków Zamówienia dotyczące:  

a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 

c) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.  

2) Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Istotnych Warunkach Zamówienia oraz 

gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią IWZ, wyjaśnień do IWZ oraz jej zmian. 

3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na 

warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4) Oświadczamy, że posiadamy potencjał techniczny do samodzielnej realizacji zamówienia: 

a) dysponujemy całodobowo co najmniej dwiema własnymi grupami interwencyjnymi (grupa min 2-osoby), 

składającymi się z pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób 

i mienia (tj. Dz.U.2018 poz. 2142), które zdolne są do podjęcia interwencji w czasie nie dłuższym niż 10 min. do 

każdego chronionego obiektu w dzień i w nocy; 

b) posiadamy własną stację monitorowania sygnałów alarmowych; 

c) dysponujemy wystarczającą liczbą pracowników, wskazanych w Wykazie osób, spełniających opisane w IWZ warunki 

i nieposiadających przeciwwskazań psychofizycznych do wykonywania powierzonych zadań. 

5) Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty, powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający 

tytułem realizacji przedmiotu zamówienia. 

6) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w 

postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego upływu terminu składania ofert. 

7) Informuję Zamawiającego, że: 

         61*. wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług. 

         62*. wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego i wskazuję: 

a) nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania: 

………………………………………………………, 

b) wartość bez kwoty podatku: ………………………………………………………. 

* -  Jeżeli wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego, to Wykonawca wykreśla punkt 62, 

czyli informację o możliwości powstania obowiązku podatkowego. 

-  W przeciwnym przypadku wypełnia 62, czyli informację o możliwości powstania obowiązku podatkowego i 

wykreśla 61 

Dotyczy wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, tj. 
W przypadku: wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i usług, importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się 
obowiązek doliczenia przez Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT. 

 

8) Zastrzegam, że następujące informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji: 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 
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9) Informuję, że należę/nie należę* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2019. poz. 1843 z późn. zm.).  

10) Należę do grupy kapitałowej w skład której wchodzą: …………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. ……………... (należy podać nazwę podmiotu należącego do 

tej samej grupy kapitałowej) 

11) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od 

których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu. 

12) Oferta została złożona na ______ (proszę podać ilość stron) stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ___ 

do nr ____.  Integralną częścią oferty stanowią  następujące oświadczenia i dokumenty złożone wraz z formularzem 

oferty: 

1. ____________________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________________ 
5. ____________________________________________________________________________ 
 

Informujemy, że jesteśmy:  

 mikroprzedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 2.000.000 euro);  

 małym przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób, i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa 

nie przekracza 10.000.000 euro); 

 średnim przedsiębiorstwem (przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem, i które 

zatrudnia mniej niż 250 osób, a którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 

43.000.000 euro);  

 żadne z powyższych.  

Informacje te wymagane są wyłącznie do celów statystycznych. 

 

 

 

 

Informacja dla Wykonawcy: 

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

(miejsce, data)  (podpis przedstawiciela upoważnionego  

do reprezentacji wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ  

Numer postępowania:  2/2020 

Wykonawca 
 
 
____________________________ 
   Pieczęć  firmowa  Wykonawcy 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

 
Część A. (należy wypełnić, jeżeli wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu; w przypadku 
wypełnienia części A, nie należy wypełniać części B oświadczenia) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i 
mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach, 
prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 750 000 euro, 
 
oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie Rozdziału VII ust. 2 
Istotnych Warunków Zamówienia.  
 
 

  _________________________ ___________________________________________________________ 
         (miejscowość, data)   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

Część B. (należy wypełnić, jeżeli nie wypełniono części A - gdy wobec Wykonawcy zachodzą określone przesłanki wykluczenia z udziału w 
postępowaniu, a Wykonawca podjął środki wystarczające do wykazania rzetelności Wykonawcy) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i 
mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach, 
prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 
kwoty 750 000 euro, 
 
oświadczam, że wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie Rozdziału VII ust. 2 
Istotnych Warunków Zamówienia za wyjątkiem następujących przesłanek powodujących wykluczenie Wykonawcy z udziału w 
postępowania ___________________________________________________________________ 
(wpisać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych przesłanek na podstawie Rozdziału 2 ust. 2 pkt 2.2 i 2.3 
oraz 2.5 – 2.9 oraz 2.13 Istotnych Warunków Zamówienia)  
 
Jednocześnie oświadczam, że w związku z powyżej wskazaną okolicznością, podjąłem następujące środki naprawcze, które są 
wystarczające do wykazania mojej rzetelności (należy wskazać dowody na to, że podjęte przez Wykonawcę środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności): 
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 _________________________ ___________________________________________________________ 
         (miejscowość, data)   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w niniejszym OŚWIADCZENIU WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA są 
aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 
przedstawianiu informacji. 
 

  _________________________ ___________________________________________________________ 
         (miejscowość, data)   (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ  

Numer postępowania: 2/2020 

Wykonawca 
 
 
 
____________________________ 
   Pieczęć  firmowa  Wykonawcy 
 

WYKAZ DOSTAW 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i 

mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach, 

prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 

kwoty 750 000 euro, oświadczam, że posiadam/my zdolności techniczne i zawodowe wg wskazanego niżej wykazu: 

 

L.p. 

Zamawiający 
(nazwa, adres) 

 
Podmiot, na rzecz 

którego usługa została 
wykonana lub jest 

wykonywana 
 
 

Przedmiot zamówienia  
 

opis potwierdzający spełnianie 
warunku zdolności technicznej lub 
zawodowej, zgodnie z Rozdziałem 

VII ust. 5 pkt. 5.3 lit. a) – b)  
 

Miejsca 
świadczenia 

usługi: 
obiekt 

użyteczności 
publicznej/obiekt 

działalności 
kulturalnej 

Termin wykonania 
(dd/mm/rr) 

Wartość 
zamówienia na 
usługę brutto 

rozpoczęcie 
zamówienia na 

usługę 

zakończenie 
zamówienia na 

usługę 

1   

 

   

2   

 

   

3   

 

   

 
Do wykazu wykonanych dostaw, należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały – w okresie trzech lat przed terminem 
składania ofert, wykonane lub w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Forma złożenia wykazu – oryginał, forma złożenia dowodów – oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

W związku z powyższym niniejszego wykazu dołączamy, zgodnie z zapisami IWZ, następujące dowody potwierdzające, że wykazane 
usługi zostały wykonane należycie: 
 
1. ________________________________________ 
2. ________________________________________ 
3. ________________________________________ 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu 
karnego. 
 
 
      _________________________                                                           ______________________________ 

         (miejscowość, data)                                                              (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
         do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 6 do SIWZ  

Numer postępowania: 2/2020 

Wykonawca 
 
 
 
____________________________ 
   Pieczęć  firmowa  Wykonawcy 
 

WYKAZ OSÓB 
Wykaz kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i 

mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach, 

prowadzonego w trybie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 

kwoty 750 000 euro, oświadczam, że posiadam/my zdolności techniczne i zawodowe wg wskazanego niżej wykazu: 

 

L.p. 
Imię i nazwisko 

 
 

Numer wpisu na listę 
kwalifikowanych 

pracowników ochrony 
fizycznej 

 

Numer legitymacji 
uprawniającej do 

posiadania i 
posługiwania się 
bronią obiektową 

przez pracowników 
ochrony 

Doświadczenie- 
minimum 24 miesięcznie 

(ciągłe) przy ochronie 
obiektów  

 
Staż pracy w ochronie 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Podstawa do 
dysponowania 

osobą: 
umowa o pracę 

/umowa 
cywilnoprawna* 

1   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

2   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

3   

 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

4   

 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

5   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

6   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

7   

 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

8   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

9   

 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

10   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

11   

 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 
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12   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

13   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

14   

 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

15   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

16   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

17   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

18   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

19   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

20   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

21   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

22   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

…   
 

  
umowa o pracę 
/umowa 
cywilnoprawna* 

 
 
1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby świadczące u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony osób i 

mienia w części dotyczącej posterunków stałych, a osoby świadczące pozostałe czynności  w ramach realizacji przedmiotu umowy  - 

jeżeli czynności te noszą znamiona stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: 

Dz.U. 2019 poz. 1040) - były zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.  

2. Obowiązek wykazania, że pracownicy wykonujący usługę ochrony są zatrudnieni na umowę o pracę spoczywa na Wykonawcy. 

 
 
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu 
karnego. 
 
 
 
      _________________________                                                           ______________________________ 

         (miejscowość, data)                                                              (pieczęć i podpis osoby uprawnionej  
         do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
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Istotne Warunki Zamówienia do postępowania na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonego na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w 

zakresie wykonania usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę 

posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach przygotowała: 

 

Anna Twardowska, główny specjalista ds. zamówień publicznych    ______________________________________ 

 

przy współpracy: 

 

Joanny Piątkowskiej, głównego specjalisty ds.                                      ______________________________________ 

   

Zatwierdzenie dokumentów: 

 

Małgorzata Merta-Witecka 

zastępca dyrektora ds. administracyjno-gospodarczych                   ________________________________________ 

 


