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Oznaczenie sprawy: 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej SIWZ 

 

I. Nazwa oraz adres zamawiającego 

 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZE-OCHLI 

ul. Ochla - Muzealna 5 

66-006 Zielona Góra         

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

Przetarg  nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zw. dalej Pzp 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia pn. 

 

„Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia,  

w tym m. in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze-Ochli” 

 

CPV główny: 

       79710000-4 Usługi ochroniarskie 

CPV dodatkowy: 

       79711000-1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 

 

 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 

                 UWAGA 

                 Zamawiający zastrzega sobie poinformowanie Wykonawcy w terminie minimum 7 dni 

kalendarzowych w formie e-mailowej o dodatkowych dniach wolnych od pracy, zobowiązując 

do świadczenie usługi ochrony Wykonawcę jak w dni wolne lub o potrzebie rozpoczęcia służby         

w określone dni wcześniej o wcześniej ustalonej godzinie 

 

1. Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 

 

1) bezpośrednią ochronę fizyczną osób, mienia (w tym obiektów i terenu) Muzeum 

Etnograficznego  w Zielonej Górze-Ochli, ul. Ochla – Muzealna 5, zgodnie z art. 3 pkt 1 a) i b) 

Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (tj. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.)  

2) obsługę systemu monitoringu kamer zewnętrznych, 

3) obsługę centrali przeciwpożarowego systemu alarmowego zainstalowanego w budynku 
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administracyjnym „Leśniczówka” monitorowanego przez Centrum Alarmowo-Odbiorcze 

Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 

4) monitorowanie sygnałów istniejącego elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania            

i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych Wykonawcy. 

 

2. Wykonawca wypełniać będzie swoje obowiązki w szczególności poprzez: 

 

1) sprawdzanie stanu wszelkich zamknięć, zabezpieczeń i plomb, 

2) wydawanie i ewidencjonowanie wydawania mienia i kluczy do pomieszczeń i obiektów 

osobom uprawnionym przez Zamawiającego, 

3) obsługę ruchu osobowego i pojazdów na bramach wjazdowych na teren w trakcie pracy    

i po zamknięciu Muzeum, 

4) usuwanie w miarę możliwości zaobserwowanych podczas obchodów zagrożeń                    

i informowanie o nich Zamawiającego (uszkodzone trakty piesze, połamane gałęzie, itd.), 

5) w okresie zimowym, odśnieżanie usuwanie oblodzeń i posypywanie traktów pieszych 

przy wejściach do budynków Zamawiającego, 

6) dbanie o czystość i porządek w miejscu wykonywanych obowiązków i przy budynku,              

w którym jest posterunek  (dotyczy podwórka i parkingu przy Leśniczówce) 

7) otwieranie i zamykanie pomieszczeń muzealnych na terenie skansenu zgodnie                          

z uzgodnieniami z Zamawiającym, 

8) obsługa systemu monitoringu terenu, systemu antywłamaniowego i p.poż. zgodnie                  

z procedurami ustalonymi z Zamawiającym, 

9) wywieszanie flag na budynku w dni świąt państwowych, 

10) obsługa urządzeń grzewczych: piece grzewcze, nagrzewnice zgodnie z uzgodnieniami                 

z Zamawiającym, 

11) bieżące naprawy i zabezpieczenie uszkodzeń stwierdzonych podczas obchodów w miarę 

możliwości i posiadanych umiejętności, 

12) udzielanie wsparcia w zakresie ochrony podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przez Zamawiającego, 

13) udzielanie informacji osobom znajdującym się na terenie o miejscu organizowanych 

wystaw, lekcji i pokazów, 

14) wspomaganie pracy osób prowadzących zajęcia z dużymi grupami uczestników poprzez 

zabezpieczenie bezpośrednie miejsca takich zajęć w uzgodnieniu z prowadzącym, 

15) sprawdzanie prawidłowości zamknięcia drzwi i okien po opuszczeniu chronionego obiektu 

przez Pracowników Zamawiającego; sprawdzanie stanu ogrodzenia, bram wjazdowych            

i oświetlenia, 

16) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu wszelkich braków lub naruszeń odnośnie stanu 

zabezpieczenia mienia na ochranianym obiekcie, 

17) ciągłą i aktywną służbę Pracowników Wykonawcy na ochranianym obiekcie, 

18) ustalanie przez służbę ochrony Wykonawcy uprawnień osób do przebywania na 

obiektach chronionych oraz legitymowania osób, w celu ustalenia ich tożsamości, 

19) wzywanie osób do opuszczenia obiektu w przypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania na terenie chronionego obiektu albo stwierdzenia zakłócania porządku, 

20) ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych osób 

Policji, 

21) nadzór nad dobrostanem zwierząt  oraz, w razie konieczności, natychmiastowa reakcja           

w formie powiadomienia służb nadzorujących Wykonawcy i Zamawiającego, 

22) zapewnienie ochrony w dodatkowe dni wolne od pracy dla Muzeum, 
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23) realizację obowiązków wynikających ze „Sposobu realizacji zadań po wprowadzeniu 

określonego stopnia alarmowego w Muzeum Etnograficznym” (Rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016r. Dz. U. z 2016r. poz. 1101 w sprawie zakresu 

przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 

alarmowych CRP), 

24) zobowiązanie Pracowników ochrony do każdorazowego informowania Osoby do kontaktu 

po stronie Zamawiającego o rozpoczęciu pracy, oraz o jej zakończeniu. 

25) kontrolę w miarę potrzeb określonych przez Zamawiającego przestrzegania wszystkich 

norm prawnych i sanitarnych związanych ze stanem pandemii i jego konsekwencjami w 

postaci obostrzeń i rygorów, tak po stronie ludzi z zewnątrz, Wykonawcy, jak                  

i Zamawiającego, w sytuacji kiedy istnieje obowiązek: 

a) noszenia   maseczek,   z   zastrzeżeniem   udokumentowanych   imiennych   zwolnień 

lekarskich  z ich noszenia 

b) zachowania przepisowych odległości, 

c) mierzenia temperatury ciała osób z zewnątrz (termometry zabezpiecza Zamawiający) 

d) dezynfekcji rąk (środki i urządzenia zabezpieczy Zamawiający) 

26) dostosowywanie swoich regulaminów i czynności do wytycznych na bieżąco zgłaszanych 

przez Zamawiającego, który poweźmie je od instancji wyższych, tj. właściwych urzędów 

samorządowych, rządowych (ministerialnych), sanitarnych. 

 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy: 

 

1) z udziałem pracowników (w tym kierownika) ochrony oraz pracowników nadzorujących            

z ramienia kierownictwa Wykonawcy  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 

 

a) Wykonawca lub Podwykonawca, nie później niż w dniu rozpoczęcia usługi, przedłoży 

Zamawiającemu wykaz pracowników, którzy będą wykonywać przedmiot umowy                 

i udokumentuje zatrudnienie ich na umowę o pracę w sposób, który nie godzi  w aktualne 

przepisy prawa, w tym w przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, tj. przekaże 

Zamawiającemu kopie zanonimizowanych, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

umów o pracę zawartych z wszystkimi pracownikami (w tym kierownika) ochrony oraz 

pracowników nadzorujących z ramienia kierownictwa Wykonawcy, wykonującymi 

czynności, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, 

b) wykaz, o którym mowa w ppkt a, będzie aktualizowany przez cały okres trwania umowy,          

w ślad za tym aktualizowany będzie stan kopii zanonimizowanych, potwierdzonych za 

zgodność z oryginałem, umów  o pracę. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji, 

c) Zamawiający dokonywać będzie kontrolę Wykonawcy w zakresie sposobu zatrudnienia 

pracowników (w tym kierownika) ochrony oraz pracowników nadzorujących z ramienia 

kierownictwa Wykonawcy, Podwykonawcy, 

d) Zamawiający zastosuje sankcje w formie kar umownych w wysokości 1% miesięcznego 

wynagrodzenia brutto w stosunku do Wykonawcy z tytułu niespełnienia wymagań 

opisanych w zakresie zatrudnienia, jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do 

natychmiastowego dopełnienia obowiązku, kolejne tego rodzaju zaniedbanie 

usankcjonowane będzie karą umowną w wysokości 2% miesięcznego wynagrodzenia 

brutto. W sytuacji, kiedy i wówczas Wykonawca nie dopełni natychmiast obowiązku 

zatrudnienia pracownika/-ów (w tym kierownika) ochrony oraz pracowników nadzorujących 

z ramienia kierownictwa Wykonawcy, Zamawiający zgłosi problem Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

e) Zamawiający wyrazi zgodę na zatrudnienie Osób na zastępstwo na umowę zlecenie             
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w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych sytuacji. Warunkiem wyrażenia 

zgody będzie uprzednie powiadomienie, nie później jednak niż w pierwszym dniu zmiany      

z uzasadnieniem i dołączeniem dowodów wraz z dołączeniem kopii zanonimizowanych, 

potwierdzonych za zgodność z oryginałem, umów cywilnoprawnych. Imię i nazwisko nie 

podlega anonimizacji. 

                Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia Osób na zastępstwo na czas nieokreślony. 

    Wykonawca zapewni Osobom tym, tj. zatrudnionym zastępczo do wykonywania usługi,    

jednakowe, właściwe na określoną porę roku umundurowanie i zobowiąże Osoby te do 

wykonywania w nim pracy, 

 

2) wsparcia ochrony przez Grupę Interwencyjną,  

3) wyposażenia w system kontroli pracy np. Active Guard lub równoważne, 

 

ponadto: 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zadbania, żeby pracowników ochrony cechowały: wysoka 

kultura osobista, uprzejmość i komunikatywność w kontaktach z ludźmi, duża sprawność 

psychofizyczna, tj. umiejętność logicznego myślenia, brak podatności na nadmierne emocje, 

zdolność do działania w stresie, opanowanie, dobra spostrzegawczość i uwaga, umiejętność 

szybkiego reagowania w sytuacjach zagrożenia a także duża sprawność fizyczna (m. in.             

w sytuacji, kiedy niezbędne jest ujęcie osób stwarzających w sposób bezpośredni zagrożenie dla 

życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia, w celu niezwłocznego oddania tych 

osób Policji), 

 

oraz 

 

5. Zamawiający nie zastrzega świadczenie usługi przez Osoby z niepełnosprawnością, natomiast 

wyklucza świadczenie usługi ochrony przez Osoby z niepełnosprawnością schorzeń specjalnych, 

takich jak 01-U (upośledzenie umysłowe), 02-P (schorzenia psychiczne), 04-E (epilepsja), które 

to nie pozwalają bez ryzyka, w tym  pogłębienia choroby, na należyte wykonywanie przedmiotu 

zamówienia, 

6. Pracownicy Wykonawcy/ Podwykonawcy czynności swoje będą wykonywać w ujednoliconym, 

charakterystycznym dla Wykonawcy, tj. identyfikującym Wykonawcę, właściwym dla 

wykonywanych czynności, odpowiednim dla pory roku, umundurowaniu, z czytelnym napisem 

OCHRONA, zapewnionym przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

mających wpływ na bezpieczeństwo Zamawiającego, uzyskanych w trakcie niniejszego 

postępowania.  

8. Wykonawca/ Podwykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p.poż.             

w trakcie wykonywania prac. 

9. Wykonawca mając na uwadze stan pandemii, zapewni Pracownikom maseczki. 

10. Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  codziennej  kontroli  prawidłowości wykonania 

umowy pod względem spełnienia warunków określonych w umowie. 

11. Stwierdzenie  przez  Zamawiającego  niespełnienia  warunków  określonych  w  umowie, może 

być podstawą do natychmiastowego  rozwiązania  umowy. 

12. Podstawą  do  natychmiastowego  zerwania  umowy,  odstąpienia  od  niej,  może  być  również 

sporządzenie trzech protokołów doraźnych (awaryjnych) na użytek niezgodnego z zawartą 

umową wykonywania czynności lub niewykonywania czynności, nie dopełniania warunków 

umowy, świadomych zaniechań i zaniedbań. Załącznikami do protokołów może być 

dokumentacja w postaci m. in. zdjęć. 
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13. Wykonawca w razie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym zobowiązany będzie 

do wykonywania obowiązków wynikających z umowy do czasu zatrudnienia nowego Wykonawcy. 

14. Wykonawca nie może powierzyć wykonania czynności wynikających z zawartej umowy Osobie 

Trzeciej bez zgody Zamawiającego 

 

IV. Termin wykonania zamówienia  

 

 Termin wykonania zamówienia: 

                                          od godz. 08:00 dnia 1 lutego 2021 r. do godz. 8:00 dnia 1 lutego 2023 r. 

 

V. Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia 

 

1. Złożenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału           

w postępowaniu dotyczących uprawnień, sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadania 

zdolności technicznej i zawodową w przedmiotowym zakresie oraz udowodnienie, że 

Wykonawca ubiegający się o przedmiotowe postępowanie 

 

1) posiada: 

a) aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie 

ochrony osób i mienia, 

b) ubezpieczenie  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, 

2) wykonał,  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 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, 

3) udowodni, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 

2. Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, uzna warunek udziału            

w postępowaniu za spełniony za pomocą kwalifikatora „spełnia/ nie spełnia".   

3. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy    

z postępowania. 

 

VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 

 

1. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 2 Pzp wykluczenie Wykonawcy, 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 oraz  

2. Na podstawie art. 24 ust. 8 Wykonawca może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

Niego środki są wystarczające do wykazania Jego rzetelności, w szczególności udowodnić 

naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz podjęcie konkretnych 

środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 
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3. Oferty Wykonawcy wykluczonego z postępowania uzna się za odrzucone. 

 

VI. VI. VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu  

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia 

 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu 

Wykonawcy, innego Podmiotu, udostępniającego zasoby, jeżeli Wykonawca polegać będzie na 

zasobach innego Podmiotu, oraz o niepodleganiu wykluczeniu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca powierzy Podwykonawcy wykonanie zadania lub jego części; 

2. 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 (Dz. U. 2020 poz. 838), 

3. Polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia, co najmniej na sumę 1 000 000,00 zł, 

4. 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 niemniejszej niż 10 ha          

i o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN. 

5. Dowody potwierdzające rzetelne wykonanie wykazanych usług. 

 

                               Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, 

 

tj. po dokonaniu oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia dokumentów potwierdzających warunki udziału                     

w postępowaniu i zbada na podstawie złożonych lub uzupełnionych w wyniku wezwania 

oświadczeń i dokumentów czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu; 

 

         Wykonawca polegający na zasobach zdolności finansowej innych Podmiotów 

 

           odpowiada solidarnie z Podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobu, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego, powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że 

za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 

        Wykonawcy polegający na zasobach doświadczenia innych Podmiotów 

 

1.  mogą   polegać  na  doświadczeniu  innych  Podmiotów,  gdy  Podmioty  te  zrealizują  usługę,  do 

realizacji której to doświadczenie jest wymagane, 

2. muszą  udowodnić  to  Zamawiającemu,  w  szczególności przedstawiając zobowiązanie tych 

Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.  

3.  Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1) zakres dostępnego Wykonawcy zasobu doświadczenia innych Podmiotów; 

2) sposób wykorzystania zasobu doświadczenia innych Podmiotów, przez Wykonawcę, przy  

wykonywaniu zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innych Podmiotów przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 



  

 7 

4) czy Podmioty, na zdolnościach których Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału            

w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą, 

w celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych Podmiotów będzie dysponował 

niezbędnym zasobem doświadczenia w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia 

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi Podmiotami gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do ich zasobu doświadczenia. 

 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. Wykonawcy wówczas: 

1)   ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania  w  postępowaniu  i  zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, dołączając pełnomocnictwo do oferty, 

2)      oświadczenie  o  spełnianiu  warunków  udziału  i  o  niepodleganiu  wykluczeniu składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

3. W sytuacji złożenia oferty przez konsorcjum, warunek dotyczący wykazu usług zostanie 

spełniony jeśli Wykonawca przedstawi usługę/usługi wykonane, na rzecz innego 

Zamawiającego, wspólnie przez spółki wchodzące w skład konsorcjum składającego ofertę 

4. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

Podwykonawcy 

 

Zamawiający dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca zamierzy powierzyć 

Podwykonawcom bez podawania nazwy Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca nie jest znany na etapie 

składania ofert. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o powierzeniu 

wskazanego zakresu usługi określonemu znanemu już sobie Podwykonawcy, w ślad z tym do 

respektowania przepisów Pzp oraz warunków zawartych w SIWZ (w tym w załączniku nr 2 do nie, tj. 

we wzorze umowy). Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcom wykonania całości przedmiotu 

umowy. 

UWAGA 

Za działania lub zaniechania Podwykonawcy w tym przedmiocie odpowiada Wykonawca, 

względem którego Zamawiający może wystąpić z żądaniem zapłaty kary umownej 

 

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

1. Wraz ze złożoną ofertą składają oświadczenie Wykonawcy  o spełnianiu warunków udziału      

w postępowaniu i o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy, innego Podmiotu, 

udostępniającego zasoby, jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innego Podmiotu, 

oraz o niepodleganiu wykluczeniu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca powierzy Podwykonawcy 

wykonanie zadania lub jego części; 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  a w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się żądanych przez 

Zamawiającego dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
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oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.  

3. Oferty, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 

tłumaczeniem na język polski. 

 

VIII. Informacje   o   sposobie    porozumiewania    się   Zamawiającego z Wykonawcami 

oraz  przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a  także  wskazanie  osób  

uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 

 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.  

2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 

mogą przekazywać pisemnie lub drogą mailową, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń            

i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak  

podstaw do wykluczenia wymienionych w niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia 

w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których przewidziano 

wyłącznie formę pisemną. 

3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym 

postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego lub 

przesłane drogą mailową nie później, niż 3 dni przed terminem składania ofert.  

4. Zamawiający uzna za dostarczoną i czytelną dla Adresata, mimo braku potwierdzenia 

otrzymania korespondencji (bez względu na sposób jej przesłania, przekazania) oraz jej 

czytelności. 

5. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

Renata Reska-Żelek  

tel. +48 68 3211591 wew. 28  

w godzinach od 10 00 do 14 00, wyłącznie w sprawach organizacyjnych, 

            e-mail: sekretariat@muzeumochla.pl 

 

IX. Wymagania dotyczące wadium 

 

     Zamawiający nie żąda wadium. 

        

X. Termin związania ofertą 

 

     30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XI. Opis sposobu przygotowania ofert 

 

1.  Ofertą będzie wypełniony i podpisany załączony formularz OFERTA, który należy złożyć za 

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo 

pocztowe (Dz. U. z 2020 poz.1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca (kuriera)                

w zamkniętym opakowaniu z napisem:  

 

„Przetarg na ochronę. 

Nie otwierać przed dniem 30 grudnia 2020 r. do godz. 14.15” 
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2.  Oferta,   oświadczenia   i   dokumenty,   każdego   ubiegającego  się  o  zamówienia  Wykonawcy, 

sporządzone w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. Oferta  każdego Wykonawcy ubiegającego się o zamówienia Wykonawcy musi być zgodna             

z warunkami i wymaganiami zawartymi w SIWZ, której integralną częścią są załączniki do niej. 

 

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

 

      Składanie ofert 
 

      Miejsce składania ofert 

  

      MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZE-OCHLI 

      ul. Ochla - Muzealna 5 

      66-006 Zielona Góra    

      Sekretariat    

 

      Termin składania ofert 

 

      dnia 30 grudnia 2020 r., do godz. 14:00 

 

      Otwarcie ofert 

 

      Miejsce otwarcia ofert 

 

      MUZEUM ETNOGRAFICZNE W ZIELONEJ GÓRZE-OCHLI 

      ul. Ochla - Muzealna 5 

      66-006 Zielona Góra        

      Sekretariat Muzeum  

 

      Termin otwarcia ofert  

 

      dnia 30 grudnia 2020 r., godz. 14:15 

 

XIII. Opis sposobu obliczenia ceny 

 

1. Cena ofert musi  

1)  być określona jednoznacznie i w ostatecznej wysokości, 

2)  uwzględniać   wszystkie  wymagania  zawarte  w  SIWZ  oraz  obejmować   wszystkie   koszty 

bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę 1 roboczogodziny wykonywania 

całości zadania, niezmienną, z zastrzeżeniem uwzględnionych w dokumentacji przedmiotowego 

postępowania ewentualnych zmian, przez cały okres trwania umowy, tj. od godz. 08:00 dnia  

1 lutego 2021 r. do godz. 8:00 dnia 1 lutego 2023 r. 

3. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.  

4. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią wzoru umowy, zaproponuje stawkę netto, określi podatek  

VAT i poda cenę (brutto) 1 roboczogodziny za wykonanie całości zadania. 

 

XIV. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,  wraz 
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         z  podaniem  znaczenia  tych  kryteriów  i sposobu oceny ofert 

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium: 

 

 CENA 60 % 

 

          Kryterium zostanie ocenione wg punktacji 

          NAJNIŻSZA CENA – 60 PKT 

 

          Maksymalna ilość 60 pkt 

 

 WSPARCIE OCHRONY PRZEZ GRUPĘ INTERWENCYJNĄ WYKONAWCY – CZAS REAKCJI  40 % 

 

          Kryterium zostanie ocenione wg punktacji 

          CZAS REAKCJI: 

          w ciągu 20 min. – 0 pkt 

          w ciągu 15 min. – 20 pkt 

          w ciągu 10 min. – 40 pkt 

 

          Maksymalna ilość 40 pkt, 

 

co oznacza, że Zamawiający jako najkorzystniejszą ofertę wybierze tę, która przy spełnieniu 

wszystkich zawartych w SIWZ warunków, zdobędzie najwyższą punktację. 

 

XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze  oferty          

w  celu  zawarcia  umowy  w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Umowa  w  sprawie  zamówienia  publicznego  zawarta zostanie  w terminie nie krótszym niż  5 dni  od  

dnia  przesłania  zawiadomienia   o   wyborze  najkorzystniejszej  oferty. 

2. Zamawiający zawrze umowę przed upływem terminu jw. w przypadku zaistnienia okoliczności 

określonej w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a lub pkt 3 Pzp. 

3. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej przedstawią umowę 

spółki. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

 

 Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XVII. Istotne  dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmian: 

 

1.  stawki podatku od towarów i usług,  

2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  
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4.  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych  

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

5. zmian umowy nie wpływających na zmiany treści oferty, tj. zmian godzin wykonania czynności, 

Osób upoważnionych do realizacji przedmiotu umowy, Osób upoważnionych do kontaktów  

6. 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.   

 

W załączeniu projekt umowy  

 

XVIII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom 

 

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI Pzp  a w szczególności:  

 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał 

interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do 

wnoszenia środków ochrony prawnej, którą prowadzi i ogłasza na stronie internetowej Urzędu 

Zamówień Publicznych (UZP) Prezes UZP. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  

4.  Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności :  

    1) określenia warunków udziału w postępowaniu;  

    2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;  

    3) odrzucenia oferty odwołującego;  

    4) opisu przedmiotu zamówienia;  

    5) wyboru najkorzystniejszej oferty.  

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią prze upływem tego terminu.  

    7. Wykonawca  może  w  terminie  przewidzianym  do  wniesienia odwołania poinformować    

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 

czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na 

podstawie art. 180 ust. 2 Pzp. 

 

XIX. Opis części zamówienia  

 

     Zamawiający ze względów technicznych, organizacyjnych, ekonomicznych nie podzielił zamówienie 

na części. 

 

XX.  Umowy ramowe 

 

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
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XXI.  Zamówienia o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

 

    Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, polegających na 

powtórzeniu podobnych usług. 

 

XXII. Oferty wariantowe  

 

    Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowych. 

 

XXIII. Adres poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego 

 

    Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumochla.pl 

    Adres strony internetowej: www.bip2.muzeumochla.pl   

 

XXIV. Rozliczenia w walutach obcych 

 

    Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXV. Aukcja elektroniczna 

 

    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

 

XXVI. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu 

 

    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp 

  

1. Przepis art. 22 § 1 Kodeksu pracy określa konstytutywne cechy stosunku pracy: a)  wykonywanie 

pracy określonego rodzaju na rzecz Pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod kierownictwem 

Pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez Pracodawcę, d) i w czasie przez niego 

wyznaczonym, a Pracodawca – do zatrudniania Pracownika za wynagrodzeniem.  

     Jeśli realizacja czynności w ramach udzielanego zamówienia polega na wykonywaniu pracy                  

w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy to Zamawiający musi określić w opisie przedmiotu 

zamówienia wymóg zatrudnienia, a Wykonawca lub Podwykonawca mają obowiązek zatrudniać 

Osoby wykonujące czynności objęte tym wymogiem.   

2. Zamawiający ocenia, że przy realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego wykonywanie 

przez Osoby zatrudnione wszystkich czynności będzie zawierało cechy stosunku pracy, tj. 

pracownik co do czasu, miejsca i sposobu wykonywania pracy, musi być podporządkowany 

pracodawcy, co, w związku z art. 29 ust. 3a Pzp, oznacza, że istnieje wymóg zatrudnienia przez 

Wykonawców lub Podwykonawców, Pracowników wykonujących te czynności na podstawie umowy 

starannego działania, o powtarzalnym charakterze, tj. umowy o pracę. 

3. Zamawiający określił w części III SIWZ, dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia wymagania,          

o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp. 

 

XXVIII. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp 

 

    Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp. 
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XXIX. Informacja o zastrzeżeniach dotyczących obowiązku osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia 

 

                Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części  

zamówienia 

 

Zielona Góra-Ochla, dnia 21 grudnia 2020 roku            ZATWIERDZAM           /-/ 

                                                                                                      Kierownik Zamawiającego 

                                                                                                        Podpis jak w oryginale 

  

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA z Oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym ODO Osób 

fizycznych po stronie Zamawiającego 

Załącznik nr 2 Wzór umowy z Oświadczeniem Zamawiającego dotyczącym ODO Osób fizycznych po 

stronie Wykonawcy 

  


