
Ogłoszenie nr 500538-N-2020 z dnia 2020-01-06 r.

Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli: Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w
tym m. in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania

Tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Maria Anna Tumińska - osoba fizyczna

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli, krajowy numer identyfikacyjny 
11044110000000, ul. Ochla – Muzealna   5 , 66-006  Ochla, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 68 321-
15-91, , e-mail sekretariat@muzeumochla.pl, , faks 68 321-14-73.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.muzeumochla.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

samorządowa instytucja kultury

I.4) KOMUNIKACJA

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.bip.muzeumochla.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 
adresem

Tak

www.bip.muzeumochla.pl

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 
sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za 
pośrednictwem posłańca (kuriera)



Adres:

ul. Ochla - Muzealna 5, 66-006 Zielona Góra

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i 
mienia, w tym m. in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli

Numer referencyjny: ME.AG.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem 
zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej osób, mienia (w tym m. in. obiektów i terenu) Muzeum 
wraz z obsługą monitoringu kamer zewnętrznych, monitorowaniem elektronicznego systemu 
sygnalizacji włamania i napadu oraz obsługą centrali systemu przeciwpożarowego a także czynności 
porządkowych w ściśle określonym czasie z podziałem na posterunki: Posterunek I Działka 120/3 
(kamienna) – ochrona pełniona przez 16 h (od godziny 16.00 do 8.00 rano następnego dnia) w dni 
robocze i 24 h w dni wolne i święta, Posterunek II Leśniczówka (budynek administracyjny) – ochrona 
pełniona przez 16 h (od godziny 16.00 do 8.00 rano następnego dnia) w dni robocze i 24 h w dni wolne 
i święta

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

79711000-1

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa 
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2020-02-01   lub zakończenia: 2021-02-01

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika 
to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Posiadanie aktualnej koncesji MSWiA na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze względu na skalę ryzyk, co 
najmniej na sumę 1 000 000,00 zł

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1. Wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanie usługi w okresie ostatnich trzech 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 te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę ochrony 
mienia i terenu nie mniejszego niż 10 ha o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN, 2. 
Udowodnienie, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z 
informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie



III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Koncesja MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, 
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2018 poz. 2142), 2. 
Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1 000 000,00 zł, 3. Wykaz wykonanych, a w 
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich 
trzech 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 te zostały wykonane. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę ochrony mienia oraz terenu o powierzchni nie mniejszej
niż 10 ha i o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN. 4. Dowody potwierdzające rzetelne wykonanie 
wykazanych usług.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

wsparcie ochrony przez grupę interwencyjną Wykonawcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)

Tak



IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. w przypadku zmiany o charakterze publicznoprawnym, w tym zmian stawek podatku VAT w okresie 
trwania umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia stosownie do 
wprowadzonych stawek VAT (zmiana nie wymaga pisemnego aneksu do umowy), 2. zmian umowy nie 
wpływających na zmiany treści oferty, tj. zmian godzin wykonania czynności, osób upoważnionych do 
realizacji przedmiotu umowy, osób upoważnionych do kontaktów. 3. Jeżeli konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynikać będzie z okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można 
było przewidzieć w chwili zawierania umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez 
zwiększenia ustalonego wynagrodzenia.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-01-17, godzina: 14:00,

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu

 język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


