MNK-VIII-332/US-1/2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
na zapewnienie kompleksowej ochrony obiektów należących do Muzeum
Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.
I. Dane Zamawiającego
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19
Kazimierz Dolny 24-120
Strona internetowa Zamawiającego: www.mnkd.pl
Nr faksu: 81 881 02 88 w. 35
Adres email: sekretariat@mnkd.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.
– dalej ustawa).
Wartość zamówienia nie przekracza kwoty 750 000 euro.
Usługi ochroniarskie stanowią usługi społeczne, określone w załączniku XIV do Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 16 lutego 2014 r. w sprawie zamówień
publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L z 2014 r., Nr 94, s. 65).
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej ustawy oraz aktów wykonawczych
wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.).
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Usługa ochrony obiektów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, realizowana
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu, zgodnie z Planem Ochrony,
uzgodnionym w dniu 8 września 2015 r. roku z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie dotyczy obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm. – dalej ustawa o
ochronie osób i mienia) oraz Planem Ochrony zatwierdzonym przez Dyrektora Muzeum (dla
pozostałych obiektów w zakresie realizacji ochrony kwalifikowanej). Plany Ochrony Muzeum
Nadwiślańskiego dostępne do zapoznania się w siedzibie Muzeum (od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 do 15.00).
2) Przedmiotowa ochrona sprawowana będzie poprzez:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny, ul. Rynek 19
tel. +48 81 881 02 88, faks +48 81 881 02 88 w. 35
e-mail: sekretariat@mnkd.pl
www.mnkd.pl

a) ochronę fizyczną - w obiektach na posterunkach stałych, na posterunkach doraźnych
i patrolu.
b) monitoring - jako stały dozór sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w
elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych oraz realizację zadań przypisanych
grupie interwencyjnej (działania na wezwanie/informację, realizację zadań dodatkowych –
podjazdy prewencyjne, asysta przy otwieraniu i zamykaniu obiektów oraz przewożenie i
deponowanie kluczy).
3) Ilość godzin ochrony fizycznej, określona na podstawie Planów Ochrony, dla całego czasu
realizacji umowy jest szacowana na 23.970 rbg.
4) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych
obowiązujących w ochranianym obiekcie, oraz stosowania się do poleceń właściwego
pracownika Zamawiającego.
2. Kod przedmiotu zamówienia CPV:
79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie
79.71.10.00-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
3. Zamawiający informuje, iż do 31 grudnia 2018 r. następujące obiekty zlokalizowane na
terenie miasta Kazimierza Dolnego będą objęte kompleksowym remontem konserwatorskim:
Kamienica Celejowskia, Spichlerz Ulanowskich, Dom Kuncewiczów, Dwór z Gościeradowa,
Dom wójtowski z Modliborzyc.
4. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do wykonania przedmiotu
zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, należy o tym zamieścić informację w ofercie. Brak informacji oznaczać
będzie, iż Wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
5. Na wniosek Wykonawcy (wysłany drogą elektroniczną) Zamawiający umożliwi wizję lokalną.
Przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektów,
których dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania
oferty. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia
oferty.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
IV. Termin wykonania zamówienia: od 1 lutego 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:
posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co
najmniej 200 000,00 zł
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
a) koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonanie usług ochrony osób
i mienia (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia);
b) opłacona polisa ubezpieczeniowo od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności wraz z dowodem potwierdzającym opłacenie polisy.
2. Uwagi dotyczące formy składanych dokumentów.
a) Warunkiem uznania kopii za dokument jest umieszczenie na każdej stronie kopii
oświadczenia za zgodność z oryginałem i złożenie podpisu osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym,
wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
b) Gdy przedstawiona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwość, co
do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii dokumentu.
c) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
d) W zakresie wymogów związanych z formą składania oświadczeń i dokumentów stosuje się
odpowiednio przepisy § 14-16 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w
postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
e) Postanowienia art. 26 ust. 3 ustawy stosuje się odpowiednio do dokumentów wymienionych
w ust. 1.
f) Postanowienia art. 26 ust. 3a ustawy stosuje się.
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.
Wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści Ogłoszenia powinien być skierowany na adres email:
zamowienia@mnkd.pl
3. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
4. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
dr Wojciech Wnuk – email: zamowienia@mnkd.pl
VIII. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium
IX. Termin związania ofertą
1. Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
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związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
X. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Na ofertę składają się oświadczenia i dokumenty określone w rozdz. VI ust. 1 i 2
OGŁOSZENIA oraz:
a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru –
Załącznika nr 1 do OGŁOSZENIA [w formie oryginału];
b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo do reprezentowania
Wykonawcy - w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność
z oryginałem (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e
w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej
Wykonawcy). Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać do jakich czynności prawnych
dana osoba/y została/y umocowana/e.
2. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
1) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie zobligowany jest do złożenia
dokumentów wymienionych w rozdz. VI ust. 1a.
2) Dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 1b oraz w rozdz. X ust. 1 lit. a) są składane przez
pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) Poza dokumentami wymienionymi w pkt 1) i 2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenia zamówienia winni załączyć do oferty oryginał pełnomocnictwa celem
ustalenia:
- Wykonawcy - pełnomocnika uprawnionego do występowania w imieniu grupy
wykonawców,
- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
(wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby).
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany
przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym
Wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała
wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
Postanowienia dotyczące uwag odnośnie formy składanych dokumentów oraz dokumentów
wymaganych od wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą stosuje się
odpowiednio.
3. Uwagi dotyczące przygotowania oferty.
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, pismem czytelnym. Dokumenty
sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski,
poświadczonymi przez Wykonawcę oraz tłumacza przysięgłego.
b) Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
c) Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami
ustawowymi oraz przepisami prawa.
d) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela
Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Osoba/osoby
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udzielająca/udzielające pełnomocnictwa musi/muszą figurować w aktualnym odpisie
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innym dokumencie, właściwym dla formy
organizacyjnej Wykonawcy.
e) Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy wymagane jest zastosowanie tzw.
reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez
zobowiązane osoby.
f) Dokumenty powinny być sporządzone ściśle z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami – załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
oraz dane. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy należy
na załączniku wpisać: „NIE DOTYCZY”.
g) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
h) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty oraz wszystkie strony oferty wraz załącznikami
muszą być ponumerowane.
i) Zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są
jawne i podlegają udostępnianiu od chwili ich otwarcia.
j) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania
ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec
następujących informacji zawartych w ofertach:
• nazwy (firmy) i adresu Wykonawcy,
• informacji dotyczących ceny,
• terminu wykonania zamówienia,
• okresu gwarancji,
• warunków płatności.
Stosowne zastrzeżenie Wykonawca powinien załączyć do oferty. W przeciwnym razie cała
oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego uczestnika postępowania.
Wykonawca winien umieścić ofertę w nieprzezroczystej i zabezpieczonej kopercie
Koperta winna być zaadresowana następująco:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19
Kazimierz Dolny 24-120
Sekretariat
oraz powinna być oznakowana następującym tekstem:
„Oferta na zapewnienie kompleksowej ochrony obiektów należących do Muzeum
Nadwiślańskiego [MNK-VIII-332/US-1/2018] - nie otwierać przed dniem 29 stycznia 2018 r.
przed godz. 14.15. Dostarczyć do godz. 14.00.
WYKONAWCA powinien wpisać na kopercie swój adres i nazwę.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,
że nastąpi to przed wyznaczonym przez Zamawiającego ostatecznym terminem składania ofert.
Koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.
UW AG A!
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W przypadku nieprawidłowego zaadresowania koperty, Zamawiający nie bierze
odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej przedterminowe otwarcie. Oferta
taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce:
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
ul. Rynek 19
Kazimierz Dolny 24-120
Termin:
do dnia 29 stycznia 2018 r., do godz. 14.00
Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Miejsce: siedziba Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, ul. Rynek 19, Gabinet
Dyrektora Muzeum
Termin:
Dnia 29 stycznia 2018 r., godz. 14.15.
3. Otwarcie ofert.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po podaniu ww. informacji. Na otwarciu ofert
podane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana oraz cena.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Cena oferty stanowi wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy podać w złotych polskich.
Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie po każdym miesiącu faktycznie wykonanych
usług.
2. Wykonawca w ofercie podaje cenę oferty brutto oraz ceny jednostkowe brutto
(roboczogodziny ochrony fizycznej i miesięcznego abonamentu za monitoring jednego
obiektu). Podane ceny jednostkowe są wartościami stałymi (ryczałtowymi) w całym okresie
realizacji przedmiotu zamówienia i nie podlegają jakimkolwiek zamianom.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizowania zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej jak również w niej nie ujęte, a bez których nie
można wykonywać zamówienia.
4. Wykonawca powinien w celu rzetelnej kalkulacji ceny ofertowej zapoznać się Planami
Ochrony Muzeum, specyfiką jego działalności oraz uwzględnić ryzyko związane z
zwiększeniem kosztów realizacji zamówienia w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
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XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
A. CENA OFERTY – 60 %
Punktacja:
Liczba punktów = (najniższa cena : cena badanej oferty) x 100 pkt x 60%
B. KLAUZULA SPOŁECZNA – ZATRUDNIENIE NA UMOWĘ O PRACĘ – 20 %
Zamawiający przyzna 5 pkt za każdą osobę zatrudnioną na umowę o pracę w związku z
realizacja przedmiotowego zamówienia.
Zasady weryfikacji zobowiązania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia.
1) Wykonawca w ofercie zobowiązany jest podać minimalną liczbę osób, które zostaną
zatrudnione w przypadku, gdy jego oferta okaże się najkorzystniejsza i zostanie udzielone
jemu zamówienie. Utworzone etaty bezpośrednio maja być związane z realizacją
przedmiotowego zamówienia.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących przedmiotowe zamówienie:
• oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz
ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
• poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez imion,
nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
• zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu
zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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•

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących zamówienie Zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10 000 zł za
każdy nieutworzony zgodnie z ofertą Wykonawcy etat. Niezłożenie przez Wykonawcę w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w
celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
zamówienie.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli
przez Państwową Inspekcję Pracy.
C. Doświadczenie Wykonawcy – 20%
Punktacja:
Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w tym kryterium za wykazanie się wykonaniem przez
Wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie usługi polegającej wykonywaniu usługi
ochrony osób i mienia obejmujących również ochronę nieruchomości (obiektu) jako główny
wykonawca, każde o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych. Za każdą należycie
wykonaną usługę Wykonawca otrzyma 1 pkt.
Punktacja:
Liczba punktów dla kryterium doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług stanowiących
przedmiot zamówienia obliczona zostanie wg wzoru:

D=

Ilość wykonywanych przez danego Wykonawcę usług
--------------------------------------------------------------------------Największa wykazana w ofertach ilość wykonanych usług

x 100 pkt x 20%

Wykonawca w celu otrzymania punktów w tym kryterium załączy do oferty Wykaz wykonanych
usługach, z podaniem krótkiego opisu ochranianej nieruchomości/obiektu, dat wykonania i
odbiorców, wartości umowy oraz załączeniem dowody potwierdzającego (np.: protokołu odbioru,
referencje), że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Do przedmiotowej
Informacji nie ma zastosowania art. 26 ust. 3 ustawy.
W zakresie wymogów związanych z formą składania oświadczeń i dokumentów stosuje się
odpowiednio przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postepowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
Do przyznania punktów w kryterium „Doświadczenie Wykonawcy” będą uwzględniane wyłącznie
usługi ochrony wykonane albo wykonywane przez Wykonawcę, którego oferta jest oceniana. Nie
będą przyznawane punkty za doświadczenie udostępnione przez inny podmiot na podstawie art.
26 ust. 2b ustawy.
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XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. O wyborze ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w
postępowaniu podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli
oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy wymaga przedłożenia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
XV. Zamawiający nie wymaga wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
OGŁOSZENIA oraz danych zawartych w ofercie.
2. Istotne postanowienia umowy (IPU) stanowią Załącznik nr 3 do OGŁOSZENIA.
3. Warunki dokonania zmiany umowy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizacje
przedmiotu umowy.
2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie lokalizacji obiektów
objętych umową, zakresu umowy w związku z zmianą Plany Ochrony. Zmiany te nie mogą
spowodować zmiany cen jednostkowych wynikających z oferty, na podstawie której był
dokonany wybór Wykonawcy.
3) Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w
dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy.
4) Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
w szczególności:
- zmiana danych teleadresowych Stron Umowy;
- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego, sposobu opisywania faktur).
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy,
tj. zamówień, których wartość nie przekracza 750 000 euro tworzona jest przez samego
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm
zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy, które to przepisy nie przewidują
odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy, tak jak to jest w przypadku zamówień na
usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, o których
mowa w art. 138g ustawy. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy
uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o art. 138o ustawy
Zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4
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powyższego artykułu, a co za tym idzie wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków
odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy.
XVIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
między Zamawiającym, a Wykonawcą
Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia mogą być prowadzone
tylko w walucie polskiej PLN.
XIX. Koszty udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Spis załączników:
Wzory oświadczeń i dokumentów, stanowiące załączniki do OGŁOSZENIA:
1) wzór formularz ofertowego - załącznik nr 1;
2) wzór wykazu wykonanych usług - załącznik nr 2;
3) wzór umowy - załącznik nr 3.
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