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Zamawiający: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

tel.:  22 544 27 00 

adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego   

na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy  

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z poźn. zm.), pn.: 

 

 

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

Przedmiot zamówienia:  usługa  
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Warszawa, dnia 2 GRUDNIA 2020 r. 

 

 

http://www.wilanow-palac.pl/
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SPIS TREŚCI 

Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY 

1.Nazwa (firma), siedziba oraz adres Zamawiającego. 

2.Dane indentyfikacyjne oraz teleadresowe Zamawiającego. 

 

Rozdział II. DEFINICJE 

 

Rozdział III. INFORMACJE OGÓLNE 

1.Tryb udzielenia zamówienia publicznego. 

2.Oferty częściowe, oferty wariantowe. 

3. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

4.Podwykonawcy. 

5.Tajemnica przedsiębiorstwa. 

6. Unieważnienie postępowania. 

 

Rozdział IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

2. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia. 

3. Dodatkowe informacje i wymagania Zamawiającego, w tym dotyczące wizji lokalnej. 

4. Inne zobowiązania Wykonawcy. 

5. Termin wykonania zamówienia. 

6. Szacunkowa wartość zamówienia. 

 

Rozdział V. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 

UST. 5 USTAWY PZP 

 

Rozdział VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Rozdział VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,  POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW 

WYKLUCZENIA 

1.Oświadczenia. 

2.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

3.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów.  

5. Dokumenty podmiotów zagranicznych. 

6.Forma dokumentów.  

 

Rozdział VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. OSOBY 

UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 
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1.Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub 

dokumentów. 

2.Wyjaśnienie treści ogłoszenia. 

3.Adres dla korespondencji. 

4.Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.  

 

Rozdział IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Rozdział X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Określenie terminu związania ofertą. 

2.Bieg terminu związania ofertą. 

3.Przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

Rozdział XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

1.Wymogi ogólne. Treść oferty. 

2.Forma oferty. 

3.Zawartość oferty.  

 

Rozdział XII. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Zasady ogólne. 

2.Pełnomocnik. 

3.Wybór oferty i odpowiedzialność Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

4.Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

 

Rozdział XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1.Miejsce składania ofert. 

2.Termin składania ofert. 

3.Otwarcie ofert. 

4.Zmiana i wycofanie oferty.  

 

Rozdział XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1.Charakter ceny.  

2. Sposób podania ceny. 

 

Rozdział XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW  

I SPOSOBU OCENY OFERT 

1.Określenie kryteriów i ich wagi.  

2.Sposób oceny ofert.  

3.Wyjaśnienia dotyczące treści ofert. 

4.Omyłki w ofertach.  
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Rozdział XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

1.Zawiadomienie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

2.Uchylanie się od zawarcia umowy. 

3. Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy. 

4.Zawarcie umowy. 

 

Rozdział XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY 

1.Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2.Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3.Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

4. Nieprzedłużenie lub niewniesienie nowego zabezpieczenia. 

 

Rozdział XVIII. WZÓR UMOWY. MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY 

1.Wzór umowy. 

2.Możliwość zmiany umowy. 

 

Rozdział XIX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1.Informacje ogólne. 

 

Rozdział XX. INNE ISTOTNE INFORMACJE 

1.Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

2.Koszty udziału w postępowaniu. 

 

Rozdział XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  
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Rozdział I 

ZAMAWIAJĄCY 

 

I.1 Nazwa (firma), siedziba oraz adres pocztowy Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

 

I.2 Dane indentyfikacyjne oraz teleadresowe Zamawiającego: 

1) NIP: 951-00-54-672 

2) REGON: 010956038 

3) internet: www.wilanow-palac.pl  

4) tel.: +48 22 544 27 00  

 

Rozdział II 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym Ogłoszeniu o zamówieniu jest użyte pojęcie: 

1) Ogłoszenie o zamówieniu, należy przez to rozumieć niniejsze ogłoszenie o zamówieniu;  

2) ustawa PZP, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.); 

3) Zamawiający, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-

958 Warszawa; 

4)  „Postępowanie” – należy przez to rozumieć, w myśl ustawy PZP, przedmiotowe postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone przez Zamawiającego na podstawie  Działu III Rozdział 

6 ustawy PZP oraz niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu;  

5) Wykonawca - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną 

nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę 

lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 

6) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze 

odpłatnym, której przedmiotem są usługi stanowiące część Przedmiotu umowy, zawartą między 

wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą);  

7) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 

Zamawiający nie mają wpływu, wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, 

nie mogli zapobiec, której, w przypadku jej wystąpienia, Wykonawca ani Zamawiający, działając 

racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć oraz która nie może być zasadniczo przypisana 

Wykonawcy ani Zamawiającemu; 

8) Umowa, należy przez to rozumieć umowę, która zostanie zawarta w wyniku przedmiotowego zamówienia 

publicznego; 

 

Jeżeli inne terminy (pojęcia) użyte w Ogłoszeniu o zamówieniu posiadają definicje ustawowe lub są 

używane w ustawie w określonym znaczeniu, to na potrzeby niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu należy 

rozumieć je w taki sposób jaki wynika z tych ustaw, chyba że z niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu  

wynika inaczej

http://www.wilanow-palac.pl/
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Rozdział III 

INFORMACJE OGÓLNE 

 

III.1 Tryb udzielenia zamówienia publicznego 

1) Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 138g i 

dalszych ustawy PZP,  pn.: Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana 

III w Wilanowie. Przedmiotowe postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) oraz niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.  

2) Przedmiot zamówienia stanowi usługę społeczną, określoną w załączniku XIV Dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r w sprawie zamówień publicznych. Jeżeli w 

dalszej części Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający odwołuje się do treści poszczególnych jednostek 

redakcyjnych ustawy, które nie mają zastosowania wprost ze względu na wyłączenie, o którym mowa w 

art. 138o ustawy (np. art. 29 ust. 3a, art. 24 i inne), należy to traktować jako odwołanie techniczne. 

Zamawiający przewiduje wówczas rozwiązania analogiczne jak w podanych przepisach ustawy. 

3) Dokonując oceny ofert Zamawiający przewiduje dokonanie w pierwszej kolejności oceny ofert, a 

następnie zbadanie, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 

wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca,  którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza,  uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu 

oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną 

spośród pozostałych ofert. 

4) Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z treścią niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu i złożyć 

ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w treści Ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie błędy i zaniechania  wynikające z niedochowania należytej staranności w zapoznaniu się z 

wymaganiami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Wykonawca odpowiada za wszelkie błędy i 

zaniechania Wykonawcy lub osób/pracowników Wykonawcy, którzy przygotowali  ofertę niezgodną z 

wymaganiami niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

uchybienia, zaniedbania i naruszenia Wykonawcy w tym zakresie. 

 

III.2 Oferty częściowe, oferty wariantowe 

1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferta musi obejmować całość 

przedmiotu zamówienia. 

2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

III.3 Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy PZP 

(zamówienia na podobne usługi) 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. 

III.4 Podwykonawcy 

1) Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Wymagane jest posiadanie przez 

Podwykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

838). 
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2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie podwykonawcy, jak za działanie lub 

zaniechanie własne. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane na etapie 

składania oferty. Brak wskazania części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom będzie rozumiany przez Zamawiającego jako zobowiązanie Wykonawcy do wykonania 

przedmiotu zamówienia samodzielnie. 

4) Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile te informacje 

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 

przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację usług. 

5) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

6) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 

wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o podwykonawcach w oświadczeniu  stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

III.5 Tajemnica przedsiębiorstwa. 

1) Zamawiający oświadcza, że nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.  

U.  z  2019  r. poz. 1010, 1649 ze zm.), jeżeli Wykonawca: 

- w odniesieniu do informacji zawartych w ofercie nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa.  

- w odniesieniu do informacji zawartych w wyjaśnieniach i uzupełnieniach oświadczeń lub 

dokumentów składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w 

wyjaśnieniach treści oferty  i wyjaśnieniach dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, nie później niż 

w terminie ich przekazania Zamawiającemu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

2) Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, zawartych w ofertach informacji obejmujących: nazwę (firmę) 

oraz adres Wykonawcy, informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia 

oraz warunków płatności.  

3) Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż zastrzeżona informacja nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, informacja ta będzie udostępniana na 

zasadach ogólnych wynikających z przepisów ustawy PZP oraz postanowień niniejszego ogłoszenia o 

zamówieniu.  

4) Bezpodstawne zastrzeżenie przez Wykonawcę jakiejkolwiek informacji, jako informacji stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będzie 

skutkować odrzuceniem oferty ani wykluczeniem z postępowania.  

 

III.6 Unieważnienie postępowania. 

1) Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli wypełniona zostanie jedna z przesłanek określonych w art. 

93 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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2) Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do 

ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

Rozdział IV 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

IV.1 Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Kody i nazwy CPV:   

79710000-4 Usługi ochroniarskie 

 

IV.2 Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej Muzeum Pałacu 

Króla Jana III w Wilanowie świadczona przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochrony, zgodnie z 

aktualnym planem ochrony Muzeum uzgodnionym z komendantem wojewódzkim (stołecznym) Policji, w tym 

realizacja ochrony fizycznej rezerwatu Morysin, a także dozór mienia obszarów nie objętych obowiązkową 

ochroną będących w posiadaniu i zarządzie Muzeum. 

 

Ochrona osób i mienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie i związanych z realizacją usługi w trakcie trwania 

umowy. 

 

Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego łączny teren o powierzchni ponad 88 ha wpisany jest na 

listę wojewody jako obszar o obowiązkowej ochronie i teren ten objęty jest kwalifikowaną ochroną fizyczną, 

z czego około 44 ha to park, na którym położonych jest kilkadziesiąt budynków zabytkowych wpisanych do 

rejestru zabytków oraz rezerwat Morysin.  

 

Na terenie parku usytuowane są obiekty małej architektury, również wpisane do rejestru zabytków. 

Muzeum zgodnie z obowiązkami statutowymi organizuje wystawy czasowe, które organizowane są głównie 

w budynku Oranżerii w ilości 5 do 8 w roku. 

 

Ponadto na terenie Muzeum zarówno we wnętrzach jak i w plenerze organizowane są koncerty, spotkania oraz 

inne imprezy, również o charakterze masowym w rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych 

(t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 2171). 

Roczna frekwencja w Muzeum wynosi ponad trzy miliony osób. 

 

Muzeum posiada systemy elektronicznego zabezpieczenia, w tym sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji 

pożaru, telewizję dozorową oraz inne zabezpieczenia techniczne będące uzupełnieniem i wsparciem ochrony 

fizycznej. 

 

We wnętrzach sal wystawowych realizowany jest dozór ekspozycji.  

W salach wystawowych w Pałacu jak i w Oranżerii (o ile znajduje się tam wystawa dzieł sztuki) w czasie od 

otwarcia do ich zamknięcia wystawia, kieruje i nadzoruje pracą dozoru ekspozycji Kierownik Działu Obsługi 

Publiczności. Ta usługa (dozór ekspozycji) nie jest objęta zakresem niniejszego zamówienia.  
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Osoby realizujące kwalifikowaną ochronę fizyczną, a przede wszystkim Patrol nr 1 bezpośrednio współpracują 

z osobami wykonującymi dozór ekspozycji jak również z kierownictwem Działu Obsługi Publiczności w 

obszarze zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie Muzeum oraz mienia muzeum. 

 

Kwalifikowana bezpośrednia ochrona fizyczna realizowana jest przez całą dobę we wszystkie dni roku przez 

własnych pracowników (WSO) oraz osób Wykonawcy świadczącymi usługi. 

 

Bezpośredni nadzór oraz koordynację działań wszystkich kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

w tym osób świadczących usługę będącą przedmiotem zamówienia, pełni Szef Ochrony Muzeum lub osoby 

go zastępujące. 

Ma on prawo w stosunku do świadczących usługę: 

- wydawać polecenia w sprawach bezpieczeństwa Muzeum, 

- kontrolować tok pełnienia służby, 

- udzielać instruktażu, 

- kierować bezpośrednio wszystkimi pracownikami ochrony w sytuacjach szczególnych, czyli po wystąpieniu 

zagrożenia bezpieczeństwa Muzeum. 

 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należeć będzie świadczenie usługi kwalifikowanej bezpośredniej 

ochrony fizycznej obiektów Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie wynikającej z uzgodnionego z 

Komendantem Stołecznym Policji Planu Ochrony, jak również egzekwowanie przestrzegania przez 

zwiedzających regulaminu parku i pałacu, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Muzeum, w 

szczególności:  

a. dozór mienia ruchomego i nieruchomego znajdującego się na terenie Muzeum,  

b. przeciwdziałanie zakłóceniom ładu i porządku,  

c. podejmowanie interwencji w przypadku prób włamań, kradzieży, dewastacji, wandalizmu elementów 

wystroju wewnętrznego i zewnętrznego,  

d. kontrola ruchu osobowego, w tym niedopuszczenie do wtargnięcia w strefy chronione osób 

nieupoważnionych oraz wjazdu pojazdów nieupoważnionych,  

e. kontrola i przestrzeganie zasad ruchu towarowego,  

f. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz reagowanie w sytuacji zagrożenia pożarowego 

w rejonie wykonywanych zadań służbowych, 

g. podejmowanie akcji ratowniczych w przypadku zaistnienia wypadków, awarii i innych sytuacji 

szczególnych wymagających udziału służb ochrony,  

h. niedopuszczenie do działania pojedynczych osób lub grup działających z chęci zdyskredytowania 

instytucji wobec mediów, ugrupowań politycznych i społecznych, 

i. wykonywanie innych zadań związanych z bezpieczeństwem osób przebywających na terenie i mienia 

Muzeum. 

 

Kwalifikowani pracownicy bezpośredniej ochrony fizycznej zobowiązani są do bezwzględnej i 

bezwarunkowej dbałości o czystość i estetyczny wygląd własny i budek wartowniczych. Wykonawca 

obowiązany jest do przestrzegania ww. wymogów i będzie odpowiadał za zaniechanie i zaniedbanie swoich 

pracowników w tym zakresie. 

 

Ciągły czas jednej służby kwalifikowanego pracownika bezpośredniej ochrony fizycznej nie powinien 

przekraczać 12 godzin (nie dotyczy posterunku Folwark). 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru pracowników, którzy wykonywać będą usługę ze składu 

przedstawionego przez Wykonawcę. W sytuacji, w której wybrany pracownik Wykonawcy nieprawidłowo 

wypełniał będzie swoje obowiązki Wykonawca zastąpi takiego pracownika innym. Zmiana pracownika 

nastąpi na pisemne lub w szczególnych wypadkach telefoniczne żądanie Zamawiającego, w którym wskazane 

zostaną przyczyny żądania.  
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Ze względu na specyfikę ochranianego obiektu wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji 

umowy będą posiadały aktualne badania lekarskie i nie będą posiadały ograniczeń psychofizycznych 

stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonanie przedmiotu zamówienia. 

Każda zmiana pracownika ochrony zainicjowana przez Wykonawcę będzie wymagała zgody Zamawiającego. 

 Wykonawca nie może zatrudniać w Muzeum osób  posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności 

uniemożliwiającym lub utrudniającym wykonanie powierzonych zadań w zakresie przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający zastrzega konieczność przeszkolenia pracowników realizujących usługę bezpośredniej ochrony 

fizycznej przez przedstawiciela Wykonawcy w zakresie wiedzy i informacji o obiektach oraz terenach objętych 

ochroną na podstawie przekazanych Wykonawcy materiałów w postaci instrukcji, planu ochrony regulaminów 

itp. (tzw. szkolenie wprowadzające).  

Wykonawca zobowiązuje się, iż wszyscy jego pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniu i wykonywaniu 

swoich obowiązków z uwzględnieniem instrukcji przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy. 

 

Ochrona fizyczna obiektu realizowana będzie wg poniższego schematu: 

1. WSO – Straż Pałacowa (pracownicy Muzeum) w swym zakresie będzie miała ochronę części obiektu 

(zgodnie z planem ochrony) oraz będzie nadzorowała działanie instalacji technicznych (stały dozór 

lokalnych sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych) wspomagających pracę ochrony fizycznej muzeum,  

2. Wykonawca będzie realizował usługę ochrony fizycznej pozostałej części obiektu (zgodnie z 

planem ochrony), wg następującego schematu: 

 

a) Patrol Nr 1 (P - 1) 

Patrol stały, jednoosobowy, jednozmianowy, w czasie udostępniania sal wystawowych dla  

zwiedzających, w godzinach: od godz. 8.30 /lub innych określonych przez dyrektora muzeum/ – do 

czasu zamknięcia Pałacu dla zwiedzających,  

Patrol nr 1 ok. 3 000 godzin rocznie,  

 

b) Posterunek Nr 3 (PS-3)  

Posterunek stały, całodobowy, jednoosobowy, dwuzmianowy,  

w godzinach 7oo– 19oo i 19oo – 7oo, 

Posterunek Nr 3 – 8 760 godzin rocznie,  

 

c) Patrol Nr 2 (P - 2) 

Patrol stały, całodobowy, dwuosobowy (w tym dowódca zmiany), dwuzmianowy  

System pracy: 7oo-19oo i 19oo -7oo, 

Patrol  nr 2 -17 520  godzin rocznie,  

 

d) Patrol Nr 3 (P-3) 

patrol stały, całodobowy, jednoosobowy w dzień w godzinach 7.00 -19.00, dwuosobowy w nocy w 

godzinach 19.00-7.00, dwuzmianowy System pracy: 7.00-19.00 i 19.00 -7.00 

Patrol   nr 3 – 13 140 godzin rocznie,   

 

e) Posterunek Folwark (ochrona obszaru nie wpisanego na listę wojewody) 

Posterunek stały, całodobowy, jednoosobowy,  
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Posterunek folwark – 8 760 godzin rocznie,  

 

+ nie więcej niż 5820 godzin (dodatkowe zlecone realizacje). 

Muzeum będzie zgłaszało konieczność wystawienia dodatkowego posterunku, przedłużenia realizacji zadań 

posterunków i patroli wynikających z planu ochrony oraz skierowania do muzeum pracowników 

bezpieczeństwa celem zabezpieczenia imprezy, w tym o charakterze masowym na co najmniej dwa dni 

robocze przed planowaną realizacją zadania. Wykonawca zapewni i zagwarantuje odpowiednią liczbę 

pracowników do wykonania usługi w ww. zakresie. 

 

Zamawiający udostępni Wykonawcy:  

a) łączność bezprzewodową - nieodpłatnie,  

b) łączność przewodową – (poza wewnętrznymi numerami rozliczaną wg cennika operatora), 

c) pomieszczenie socjalne - nieodpłatnie (Wykonawca wyposaży to pomieszczenie na swój koszt), 

d) trzy budki wartownicze - nieodpłatnie (Wykonawca wyposaży je na własny koszt). Dla posterunków 

Muzeum nie będzie udostępniało budek, Wykonawca o ile uzna za zasadne dostarczy je we własnym 

zakresie i na własny koszt, 

e) pomieszczenie na magazyn broni - nieodpłatnie (Wykonawca wyposaży je na swój koszt oraz uzyska 

jego przyjęcie przez upoważnionych pracowników WPA Komendy Stołecznej Policji). 

 

 Jednocześnie Zamawiający wymaga: 

a) wszyscy pracownicy skierowani do realizacji usługi objętej zamówieniem muszą nie rzadziej niż raz w 

roku przechodzić przeszkolenie strzeleckie na koszt Wykonawcy i legitymować się książeczką na broń, 

b) jeden z patroli musi być wyposażony w pojazd mechaniczny umożliwiający poruszanie się całoroczne   

po drogach gruntowych (przewidywana eksploatacja  ok. 30 kilometrów dziennie). 

 

W celu realizacji bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej Wykonawca wyposaży pracowników w: 

a) co najmniej 5 szt. broni palnej bojowej krótkiej,  

b) 4 szt. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej 

wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 m A,  

c) 6 szt. pałek służbowych,  

d) 4 szt. ręcznych miotaczy substancji obezwładniających, 6 szt. kajdanek, 

e) co najmniej 6 szt. latarek 

f) co najmniej  4 szt. terminali do kontroli pracy wartowników z 20 punktami kontrolnymi oraz 

oprogramowaniem, które zostanie udostępnione muzeum celem weryfikacji pracy pracowników ochrony, 

g) co najmniej 6 szt. kamerek rejestrujących interwencję pracowników ochrony oraz co najmniej 

dodatkowych 6 kart SD służących do zapisu obrazu i dźwięku z interwencji. 

h) umundurowanie pracowników ochrony w kolorze czarnym wg wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. Nr 4 poz. 

31 z 1999 r.). 

 

Wykonawca musi dysponować pojazdem mechanicznym umożliwiającym całoroczne patrolowanie terenu 

Morysina po drogach gruntowych, niezależnie od warunków pogodowych w ilości szacunkowej do ok. 30 km 

na dobę, wyposażonego w wideorejestrator oraz urządzenie rejestrujące jego trasę wraz z oprogramowaniem 

udostępnionym Muzeum celem kontroli wykonania usługi objętej zamówieniem. 
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W przypadku zmiany planu ochrony Muzeum Wykonawca, w terminie do 30 dni od dnia powiadomienia przez 

Muzeum, uaktualni stan osobowy oraz wyposażenie w broń palną oraz środki przymusu dostosowując ten stan 

jak i wyposażenie do wymogów wynikających z aktualnego planu ochrony. 

 

Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający wymaga, aby wśród osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia zatrudniona była co 

najmniej jedna osoba powyżej 60 roku życia. Wyżej wskazana osoba powinna być zatrudniona w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty podpisania umowy, nieprzerwanie przez cały czas trwania zatrudnienia. 

Wykonawca w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą, zobowiązany jest do zatrudnienia 1 osoby 

zgodnie z wymaganiami wskazanymi w niniejszym punkcie Ogłoszenia o zamówieniu - klauzula społeczna, 

oraz w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, przedłożenia Zamawiającemu zgłoszenia do ZUS 

umowy o pracę. 

  

Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełnienia przez Wykonawcę oraz podwykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia osoby powyżej 60 roku życia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany 

będzie niezwłocznie udokumentować fakt, zatrudnienia takiej osoby.  

W przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji zamówienia osoby powyżej 60 roku 

życia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 3.000,00 zł, za każdy rozpoczęty 

miesiąc niedotrzymania tego warunku, chyba że, Wykonawca wykaże, że przedstawił zgłoszenie pracownika 

do ZUS , albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby powyżej 60 roku życia 

nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie.  

  

Inne zobowiązania Wykonawcy 

1) Przedmiot zamówienia należy realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

zgodnie z:  

 

a. ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U.  z  2020 r. poz. 

838) oraz aktami wykonawczymi wydanymi do ustawy; 

 

b. ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej   (t.j. Dz. U.  z  

2019  r.  poz. 2418.); 

 

c. Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie 

zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym 

ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U.  2014  poz. 1240); 

 

d. aktualnym Planem Ochrony Muzeum, którego części dotyczące realizacji usługi będącej przedmiotem 

zamówienia zostaną przekazane Wykonawcy w dniu zawarcia umowy, 

 

e. Zarządzeniami Dyrektora Muzeum dotyczącymi regulaminów zwiedzania, funkcjonowania 

magazynów dzieł sztuki, ruchu osobowego oraz inne porządkowe jak również dotyczące obrony 

cywilnej oraz funkcjonowania Muzeum w stanie zagrożenia Państwa. 

 

2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nadzór oraz nie dopuścić do niszczenia zewnętrznej strony 

ogrodzeń Muzeum, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodzenia ceglanego od strony ul. Stanisława 

Kostki Potockiego oraz ulicy Cendrowskiego na całej długości tego ogrodzenia. 

3) Wykonawca, z którym w wyniku przedmiotowego postępowania zostanie zawarta Umowa, będzie 

zobowiązany zawrzeć umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności 
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związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w 

zakresie: 

   3.1) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku 

śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 

rzeczowa), na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż kwota stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy 

wynikająca z umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, w tym zakres ubezpieczenia mienia 

powierzonego przez Zamawiającego na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00  zł.  

    3.2)  ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego podwykonawcy, a także 

wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy usługi na kwotę 

ubezpieczenia nie niższą niż kwota stanowiąca wynagrodzenie Wykonawcy wynikająca z umowy.  

4) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający określa wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.  U.  z  

2019  r. poz.   1040,   1043, 1495)  

 

Wymagane jest dysponowanie przez Wykonawcę co najmniej 35 osobami skierowanymi do realizacji  

zamówienia, w tym nie mniej niż 20 osób zatrudnionych jest przez Wykonawcę na umowę o pracę w wymiarze 

nie mniejszym niż 2/3 etatu. 

 

4.1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę następujących osób wykonujących pod nadzorem i kierownictwem wyznaczonego przełożonego  

Wykonawcy czynności:  

a) Dowódca zmiany czyli jeden z członków dwuosobowego, całodobowego Patrolu nr 2 realizującego 

zadania ochrony parku, pracujący całodobowo w systemie zmianowym, 

b) drugi z członków Patrolu nr 2, pracujący całodobowo w systemie zmianowym, 

c) Patrol nr 1 we wnętrzach pałacu od 8.30 do zamknięcia (16.00 - 18.00) pracujący w systemie zmianowym 

(2 osoby), 

d) Patrol nr 3 realizujący ochronę zachodniej  strony Muzeum oraz Rezerwatu Morysin, pracujący 

całodobowo w systemie zmianowym (jedna osoba w dzień 7.00 – 19.00, dwie w nocy 19.00 – 7.00), 

e) Posterunek nr 3 jednoosobowy pracujący całodobowo w systemie zmianowym. 

 

4.2) 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 wskazane w punkcie 1 czynności. 

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. 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży na żądanie Zamawiającego wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w punkcie 4 lit. a)-e) czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 oświadczenie Wykonawcy 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 
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objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 

podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy ; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

Wykonawcy (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 szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 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 składek na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 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. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 ppkt. 4.1) lit. a)-e) czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze  

umowy (Załączniku nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu) w sprawie zamówienia publicznego. 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 wskazane w punkcie 4 ppkt. 4.1) lit. a)-e) 

czynności.  

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

5) Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie  I pomocy przedmedycznej na koszt 

Wykonawcy: 
Program kursu musi  zawierać  wiedzę w dziedzinie podstawowych czynności ratowniczych oraz 

wykonywanych przez funkcjonariuszy lub służby ochrony w przypadku zranienia spowodowanego użyciem 

niebezpiecznego narzędzia lub broni palnej. 

Zajęcia podstawowe: 
1. Znajomość procedur reagowania i powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wystąpienia 

incydentów medycznych – materiały wew. Muzeum,  

2. Znajomość rozlokowania sprzętów medycznych – materiały Muzeum, 

3. Znajomość i zastosowanie procedur medycznych takich jak: 

a) Rozpoznanie miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo, ocena potrzebnych środków, wstępna ocena 

mechanizmu zdarzenia), 

b) Ocena ABC: 

- drożność dróg oddechowych, 

- ocena oddechu, 

- ocena krążenia, 

c) Postępowanie w zatrzymaniu krążenia u dorosłych, dzieci, niemowląt, kobiet w ciąży. 

d) Użycie defibrylatora 

e) Pozycja bezpieczna ustalona, 

f) Umiejętność udrożnienia dróg oddechowych. 
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Tematyka dotycząca zranienia spowodowanego użyciem niebezpiecznego narzędzia:  
1. Procedury reagowania w przypadku poszkodowanego w trakcie realizacji zadań służbowych związanych 

z działaniami ochrony osób lub mienia.  

2. Rozpoznawanie urazów zagrażających życiu. 

3. Użycie opasek uciskowych 

4. Tamowanie krwotoków (metoda tzw. pakowania rany) 

5. Umiejętności udrażniania dróg oddechowych i zaopatrywania ran klatki piersiowej. 

6. Użycie opatrunku osobistego  

Wszystkie zajęcia muszą odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi Komitetu Tactical Emergency 

Casualty Care. 

Podmiot prowadzący kurs winien zapewnić: 
1. Treningowe opaski uciskowe do tamowania krwotoków dla każdego uczestnika kursu.  

2. Gazę rolowaną do tamowania krwotoków na każdego uczestnika kursu. 

3. Podręczniki opisujące wykonywane na kursie procedury. 

4. Zestaw treningowy do tamowania krwotoków tzw. metodą packingu. 

5. Opatrunek uciskowy OLAES 4” na każdego uczestnika kursu. 

6. Zestaw pokazowy zawierający nowoczesny  opatrunek na klatkę piersiową oraz 

wojskową/policyjną apteczkę osobistą z wyposażeniem.  

Czas trwania kursu: 
1.        Kurs powinien trwać co najmniej 6 godzin  

2.        Zajęcia muszą być prowadzone w formie teoretycznej oraz praktycznej. 

 

IV.5 Termin wykonania zamówienia. 

 Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: 1 maja 2021 r. 

 Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  30 kwietnia 2022 r. 

 

IV.6. Szacunkowa wartość zamówienia: 1 710 000,00 zł netto 

 

Rozdział V  

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP 

 

Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 

1 i 8 ustawy PZP, 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 (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.   243,  326, 912,   1655, 1802, 2089, 2217) 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 (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.  498,  912, 1495,  1655,  1802, 2089, 2217) 

oraz 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 w ust. 1 pkt 15, 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. 
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Rozdział VI 

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 

ustawy PZP (przesłanki obligatoryjne) w zw. z art. 24 ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 

pkt 1 ustawy PZP (przesłanka fakultatywna).  

Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 

14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy PZP, 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 (procedura self-cleaning). 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. 

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

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

z odrębnych przepisów: 

Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 

r. poz. 838). 

1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie. 

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

1) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do realizacji 

zamówienia: 

Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej 35 osobami, z których każda posiada wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej* w tym: 

a) co najmniej 25 osób posiada aktualną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej; 

b) co najmniej 25 osób posiada minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku pracownika ochrony 

fizycznej w  obiektach o obowiązkowej ochronie wpisanych na listę wojewody; 

c) co najmniej 5 osób, które będą realizowały zadania Patrolu nr 3 posiada uprawnienia do prowadzenia 

pojazdu mechanicznego /w dyspozycji tych pracowników/ po drogach publicznych; 

d) co najmniej 8 osobami posiadającymi przeszkolenie - kurs zabezpieczania imprez masowych; 

e) co najmniej 2 osobami posiadającymi przeszkolenie - kurs kierownika zabezpieczania imprez masowych; 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykazana przez Wykonawcę jedna osoba spełnia więcej niż 

jedno wymaganie Zamawiającego. 

 

* Jako kwalifikowanego pracownika ochrony Zamawiający rozumie przez to osobę uprawnioną do 

wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(t.j. Dz. U., z 2020 r. poz. 838). 
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2) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje następującym wyposażeniem technicznym: 

a) co najmniej 5 szt. broni palnej bojowej krótkiej,  

b) 4 szt. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej 

wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 m A,  

c) 6 szt. pałek służbowych,  

d) 4 szt. ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,  

e) 6 szt. kajdanek, 

f) 6 szt. latarek, 

g)  co najmniej 4 szt. terminali do kontroli pracy wartowników z 20 punktami kontrolnymi oraz 

oprogramowaniem, które zostanie udostępnione muzeum celem weryfikacji pracy pracowników ochrony, 

h) co najmniej 6 szt. kamerek rejestrujących interwencję pracowników ochrony oraz co najmniej 6 

dodatkowych kart SD służących do zapisu obrazu i dźwięku z interwencji, 

i) pojazd mechaniczny umożliwiający całoroczne patrolowanie terenu Morysina po drogach gruntowych, 

niezależnie od warunków pogodowych w ilości szacunkowej do ok. 30 km na dobę, wyposażony w 

wideorejestrator oraz urządzenie rejestrujące jego trasę wraz z oprogramowaniem udostępnionym 

Muzeum, 

j) umundurowanie pracowników ochrony w kolorze czarnym wg wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. Nr 4 poz. 

31 z 1999 r.). 

 

W przypadku składania wspólnej oferty, warunek określony w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.1 

Ogłoszenia uznaje się za spełniony, jeśli każdy z członków konsorcjum posiada  aktualną koncesję  na 

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 

roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 838). 

 

W przypadku składania wspólnej oferty, warunki określone w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1.2. ppkt. 1.2.3 

Ogłoszenia uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

 

Uwaga:  

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP w zw. z art. 24 

ust. 7 ustawy PZP oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nim stosunków prawnych. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 

w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający żąda, by z pisemnego zobowiązania wynikało:  

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 
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- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1.  

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do 

realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do 

udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym 

mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub 

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez Zamawiającego: 

1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 4. 

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec 

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 i 3 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

9. Jednocześnie, Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych 

podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VII ust. VII.2 pkt 2.1 Ogłoszenia o zamówieniu, na 

zasadach określonych w Rozdziale VII Ogłoszenia o zamówieniu.  

10. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach 

lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wymienionych w Rozdziale 

VII ust. VII.2 pkt 2.1 Ogłoszenia o zamówieniu, na zasadach określonych w Rozdziale VII Ogłoszenia o 

zamówieniu. 

 

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

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VII Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Rozdział VII 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA. 

VII. 1. Oświadczenia 

W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa wraz z ofertą:  

 1.1. Oświadczenie  dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 

stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu; 

1.2. Oświadczenie dotyczące PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - stanowiące 

załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu; 
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W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących  

uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą 

kopii aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie 

z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 838). 

 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców aktualną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o 

ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 838), musi złożyć wraz z ofertą każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 

Powyższe dotyczy również podwykonawcy oraz podmiotów, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca 

polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, jeżeli będzie brał udział w realizacji zamówienia 

jako podwykonawca. 

 

VII. 2. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania. 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda 

złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: 

2.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców wzmiankowane dokumenty  składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2.2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z 

oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

 

Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 2.2., Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od 

dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP. Wraz ze 

złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, stanowiące 

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu, składa każdy z Wykonawców.  

 

VII.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

 

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda 

złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów: 

3.1. Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - stanowiący 

załącznik nr 5a do Ogłoszenia o zamówieniu. 
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3.2. Wykazu wyposażenia technicznego dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego 

wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - stanowiący załącznik nr 5b do Ogłoszenia 

o zamówieniu; 

 

VII. 4. Dodatkowe informacje dotyczące oświadczeń i dokumentów.  

Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów wskazanych w Ogłoszeniu o zamówieniu 

dokumentów potwierdzających spełnianie  warunków udziału w postępowaniu oraz 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 lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy 

podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

Mając na uwadze powyższe, w przypadku, gdy Wykonawca powołując się na zasoby innych podmiotów, nie 

złoży oświadczeń lub dokumentów dotyczących tych podmiotów,  lub innych dokumentów niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą 

wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia, uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, oświadczeń lub dokumentów 

wymienionych w Rozdziale VII ust. VII.2 pkt.  2.1 Ogłoszenia o zamówieniu. Powyższe dotyczy także w 

przypadku braku oświadczeń lub dokumentów dotyczących podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji 

wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 

 

Jeżeli będzie 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 

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. 

 

Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe  pełnomocnictwa, 

Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o 

których mowa w Rozdziale VII ust. VII.2 pkt 2.1 Ogłoszenia o zamówieniu  oraz kopii aktualnej koncesji 

na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 

sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  z  2020 poz. 838), jeżeli Zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.  U.  z  2020 r. poz. 

346, 568, 695,1517). 

 

VII. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych.  

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale VII ust. VII.2 pkt 2.1 Ogłoszenia o zamówieniu 

przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;  
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2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 

osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio 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. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia były wystawione 

odpowiednio w terminach o których mowa w pkt 1. 

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

VII. 6. Forma dokumentów. 

1. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega 

Wykonawca zgodnie z zasadami określonymi w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.  

2. Dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

3. 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.  

4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Zamawiający może żądać 

przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa odpowiednio 

w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 

1126 z późn. zm.), innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

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

 

Rozdział VIII 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. OSOBY 

UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

VIII.1 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania  

oświadczeń lub dokumentów. 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.  

2. Oferty Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. 

3. Wnioski i zawiadomienia Wykonawcy przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną 

lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym lub w postaci dokumentu 

elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym na adres: ezaborska@muzeum-wilanow.pl  

4. Oświadczenia i dokumenty o których mowa w Rozdziale VII ust. VII.2 oraz ust. VII.3 Wykonawcy 

przekazują w formie pisemnej lub drogą elektroniczną w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego 

podpisem elektronicznym  lub w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym na 

adres: ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/31992/Rozporzadzenie-Ministra-Rozwoju-z-dnia-26-lipca-2016-r.-w-sprawie-rodzajow-dokumentow,-jakich-moze-zadac-zamawiajacy-od-wykonawcy-w-postepowaniu-o-udzielenie-zamowienia-Dz.-U.-z-2016-r.,-poz.-1126.pdf
mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
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5. Dane do korespondencji zostały wskazane w pkt VIII.3 i VIII.4. 

6. Zamawiający prosi o zaznaczenie, iż /pismo/e-mail dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawy pn.: Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla 

Jana III w Wilanowie. Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 
7. Oświadczenia wnioski, zawiadomienia oraz informacje uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść 

dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdzi fakt ich otrzymania. 

 

VIII.2 Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o 

zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej na której jest 

udostępnione ogłoszenie o zamówieniu.  

3. Zamawiający zastrzega, że może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

wątpliwości dotyczących treści Ogłoszenia o zamówieniu. Informację o terminie zebrania udostępnia się 

na stronie internetowej. Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o 

wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. 

Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej. 

4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 

Ogłoszenia o zamówieniu. Dokonaną zmianę Ogłoszenia Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

Wykonawcom, którym przekazał ogłoszenie o zamówieniu oraz zamieści na stronie internetowej. 

 

VIII.3 Adres dla korespondencji. 

Wszelką korespondencję należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa 

Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne) 

lub na e-mail: 

zamowienia@muzeum-wilanow.pl lub ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

Pisma dostarczone osobiście lub za pośrednictwem kuriera należy składać na adres Zamawiającego w 

godzinach 8.00 – 16.00 

Pisma przesyłane poprzez operatora pocztowego należy wysyłać na adres pocztowy siedziby 

Zamawiającego.  

Przy złożeniu pisma drogą pocztową decyduje data i godzina dostarczenia pisma na ww. adres Zamawiającego, 

a nie data stempla pocztowego (nadania). 

Zamawiający zwraca uwagę, iż w przypadku błędnego zaadresowania przesyłki (pocztą, pocztą 

kurierską itp.) konsekwencje ponosi wyłącznie Wykonawca (dot. także przypadków składania 

uzupełnień). 
 

VIII.4 Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: 

Imię, nazwisko: Anna Zaborska 

stanowisko służbowe: specjalista ds. zamówień publicznych 

mailto:zamowienia@muzeum-wilanow.pl
mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
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mail: ezaborska@muzeum-wilanow.pl 

 

Rozdział IX 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

Rozdział X 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

X.1 Określenie terminu związania ofertą. 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.  

X.2 Bieg terminu związania ofertą 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (w tej samej chwili), 

co powoduje, iż nie znajdzie w tej sytuacji zastosowania art. 111 § 2 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, 

jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu 

terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. 

X.3 Przedłużenie terminu związania ofertą. 

1. 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 związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy niż 60 dni. 

2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem terminu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres 

związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

Rozdział XI 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 

 

XI.1 Wymogi ogólne. Treść oferty.  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na 

maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką. 

3. Oferta musi być podpisana, przy czym za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis złożony (w sposób 

umożliwiający identyfikację) przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 

4. Poprawki lub zmiany w ofercie, muszą być dokonane w sposób czytelny oraz parafowane własnoręcznie 

przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy. 

5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli: 

1) jest niezgodna z ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści Ogłoszenie o zamówieniu, z zastrzeżeniem rozdziału XV.4 pkt 3 

Ogłoszenia o zamówieniu 

mailto:ezaborska@muzeum-wilanow.pl
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3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji; 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w rozdziale XV.4 pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu; 

8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w rozdziale  X.3  pkt 1 Ogłoszenia o zamówieniu na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 

10)  jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego 

bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób; 

11) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

XI.2 Forma oferty. 

1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z formularzem ofertowym, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK 

nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
2. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej nieprzezroczystej 

paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: oferta w przetargu na usługi pod nazwą:  

 

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

                          NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 14 grudnia 2020 r. GODZ. 11:00 

 

3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1010, 1649) powinny być umieszczone w oddzielnej 

kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP 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 oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca 

nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. W związku z powyższym, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty uzasadnienie faktyczne i prawne zastrzeżenia 

informacji, jako tajemnicy przedsiębiorstwa. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny 

być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego punktu w zakresie umieszczenia dokumentów 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w oddzielnej kopercie Zamawiający nie będzie ponosił 

odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. podczas dokonywania 

wglądu do ofert przez osoby trzecie.  

4. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane kolejnymi liczbami poczynając 

od liczby „1” oraz połączone w sposób trwały. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem otwarcia ofert  

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.  

6. Wszelkie skreślenia lub/i poprawki w treści oferty winny być dokonane w sposób czytelny i parafowane 

przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) do podpisania oferty.  

 

XI.3 Zawartość oferty. 

Oferta musi: 
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1. być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z 

postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub 

innym dokumentem) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo;  

2. zawierać wypełniony Formularz oferty, którego wzór stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do Ogłoszenia o 

zamówieniu  oraz wypełniony Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

3. Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą: 

- Oświadczenie  dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - 

stanowiące załącznik nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu; 

- Oświadczenie dotyczące PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA - stanowiące 

załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu; 

- Kopię aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 

osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 838), 

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;  

- Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - 

stanowiący załącznik nr 5a do Ogłoszenia o zamówieniu. 

- Wykaz wyposażenia technicznego dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia 

publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - stanowiący załącznik 

nr 5b do Ogłoszenia o zamówieniu; 

- Oświadczenie w zakresie obowiązku podatkowego - stanowiący załącznik nr 6 do Ogłoszenia o 

zamówieniu; 

- pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest 

podpisana w imieniu Wykonawcy przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo 

obejmujące podpisanie oferty, w tym poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem (jeżeli 

dotyczy), 

- zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), 

4. Oświadczenia i dokumenty składane przez Wykonawcę muszą być podpisane  

przez osobę (osoby) uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (pieczątka służbowa /zalecane/ i podpis) 

zgodnie z postanowieniami aktualnego rejestru sądowego (wpisem do ewidencji działalności gospodarczej 

lub innym dokumentem) lub przez osobę (osoby) posiadającą stosowne pełnomocnictwo. Dokumenty 

wystawione przez inne niż Wykonawca podmioty winny być złożone w oryginale lub w formie kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tj. osobę(-y) umocowaną(-e) do 

reprezentowania Wykonawcy w tym zakresie, z zastrzeżeniem pkt 5.  

5. 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.  

 

Uwaga: Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

Rozdział XII 

WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
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XII.1 Zasady ogólne 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

2. Przepisy prawa dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

3. Postanowienia Ogłoszenia o zamówieniu dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

4. W przypadku składania oferty wspólnej warunki udziału w postępowaniu uznaje się za spełnione jeżeli 

spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną. 

 

XII.2 Pełnomocnik 

W przypadku, o którym mowa w Rozdziale XII ust. XII.1 pkt  1 Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i składają  

wraz z ofertą pełnomocnictwo lub notarialnie poświadczony odpis tego pełnomocnictwa. Wszelka 

korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

XII.3 Wybór oferty i odpowiedzialność Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

 

1. W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający informuje, że będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XII.4 Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta, musi być 

podpisana przez pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale XII ust. XII.2 Ogłoszenia o zamówieniu lub 

przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu oferty w 

miejscu „WYKONAWCA / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA” należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

3. Poprawki na dokumentach w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia muszą być podpisane przez pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale XII ust. XII.2. 

Ogłoszenia o zamówieniu lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wystawione 

przez inne podmioty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi  

za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika, o którym mowa w Rozdziale XII ust. XII.2. Ogłoszenia o 

zamówieniu lub przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,  

lub przez te podmioty. 

 

Rozdział XIII 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

XIII.1 Miejsce składania ofert. 
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Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie  Zamawiającego: 

 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 11 

02-958 Warszawa 

Budynek Stary Browar - Dział Administracji (Zamówienia Publiczne) 

 

XIII.2 Termin składania ofert 

 

Termin składania ofert upływa dnia  14 grudnia 2020 r. o godz. 10:00 

 W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data  i godzina 

dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.  

 

XIII.3 Otwarcie ofert.  

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia  2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 

02-958 Warszawa 

Budynek Oficyny Kuchennej – sala konferencyjna, p. I 

 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Jawne otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisje online na platformie 

Facebook na stronie wydarzenia: „Publiczne otwarcia ofert w Muzeum Pałacu w Wilanowie”. 

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

sfinansowanie zamówienia.  

4. Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda imię i nazwisko lub nazwę (firmę) i adres (siedzibę) każdego 

Wykonawcy, cenę oferty, a także, zawarte w ofertach informacje podlegające ocenie. 

 

XIII.4 Zmiana i wycofanie oferty. 

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę poprzez złożenie 

pisemnego powiadomienia przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie 

przewidzianej w Ogłoszeniu o zamówieniu dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że koperta zewnętrzna 

zawierająca powiadomienie będzie, w przypadku zmiany zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA”, a 

w przypadku wycofania – dodatkowe oznaczenie „WYCOFANIE”.  

 

Rozdział XIV 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 

XIV.1 Charakter ceny. 

1. W formularzu oferty należy podać całkowitą cenę ryczałtową za wykonanie usługi. Podana w ofercie cena 

brutto za usługę musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz 

obejmować wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie Wykonawca z tytułu terminowego 

i prawidłowego wykonania całości przedmiotu zamówienia oraz podatek od towarów i usług (nie dotyczy 

Wykonawców zagranicznych, którzy nie są płatnikami podatku VAT w Polsce).  

2. Cena podana przez Wykonawcę jest kompletna, jednoznaczna i ostateczna dlatego Wykonawca w 

określeniu ceny oferty musi uwzględnić łącznie wszelkie czynniki cenotwórcze, koszty i opłaty związane 
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z realizacją przedmiotu zamówienia. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, 

określone zostały we wzorze umowy. Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w 

Ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami do wzmiankowanego ogłoszenia. 

3. Wykonawca we własnym zakresie jest zobowiązany na etapie przygotowywania oferty do oceny i 

zweryfikowania oraz oszacowania wszystkich czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym wszystkich obowiązków, wymogów w zakresie spełnienia należytego wykonania 

usługi, zgodnie z najlepszą profesjonalną wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy w tym zakresie. W tym 

celu Zamawiający zaleca Wykonawcy przeprowadzenie wizji lokalnej oraz szczegółowe i dokładne 

zapoznanie się z treścią wymagań niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami do 

wzmiankowanego ogłoszenia. 

 

XIV.2 Sposób podania ceny 

1. Cena oferty winna być podana (wpisana) w sposób wskazany w formularzu ofertowym, którego wzór 

stanowi ZAŁĄCZNIK nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

2. Cena ofertowa nie może być dowolnie deklarowaną wielkością pieniężną lecz musi wynikać z 

przeprowadzonego przez Wykonawcę rachunku kosztów. 

3. Kwoty w formularzu oferty winny być podane z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po 

przecinku. 

4. Wszystkie kwoty winny być podane w złotych polskich. Cena oferty powinna być wyrażona cyfrowo i 

słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisem liczbowym a słownym, pierwszeństwo ma zapis 

słowny.  

5. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r.  

o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U.  z  2019  r.  poz. 178).  

6. Zamawiający informuje, że 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, informuje 

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 zgodnie z 

ZAŁĄCZNIKIEM nr 6 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
 

Rozdział XV 

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

 

XV.1 Określenie kryteriów i ich wagi. 

1) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następującym znaczeniu: 

 

(1) cena (brutto)                                                                                                                   - 60 % = 60 pkt 

(2) doświadczenie własne Wykonawcy                                                                              - 40 % = 40 pkt 

 

XV.2 Sposób oceny ofert. 

1) Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA”:    

XC  x  60% 
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Sposób obliczenia XC: 

                                       Cena (brutto) najniższa  

Xc =      ------------------------------------------------------------------------- x 60 

                                  Cena (brutto) badanej oferty  

 

2) Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „doświadczenie własne Wykonawcy”: 

Xz x  40% 

Sposób obliczenia Xz: 

Zamawiający będzie oceniał doświadczenie własne Wykonawcy (tzn. Zamawiający nie dopuszcza 

powoływania się przez Wykonawcę w ramach kryterium „doświadczenie własne Wykonawcy” na 

doświadczenie innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP) w zakresie usług 

bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej w muzeach wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. 

Za każdą wykazaną usługę (umowę) bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej w muzeach o wartości 

300 000,00 zł brutto/każda jako doświadczenie własne Wykonawcy, wykonaną należycie w okresie ostatnich 

trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, Wykonawca otrzyma 10 punktów 

Maksymalnie Wykonawca może otrzymać 40 punktów. 

Zamawiający oceni doświadczenie Wykonawcy  i przyzna punkty na podstawie złożonego wraz z ofertą 

Wykazu usług wykonanych, 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 należycie, przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy – stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu w walutach 

innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień 

zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania. 

UWAGA: Wykaz usług wykonanych stanowiący załącznik nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu należy 

złożyć z ofertą. 

 

Zamawiający prosi o należytą staranność, ponieważ w przypadku braku załącznika 4 do Ogłoszenia o 

zamówieniu nie będzie miała zastosowania procedura opisana w art. 26 ust 3 i 4 ustawy PZP. 

W przypadku kiedy Wykonawca nie przedstawi załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu, otrzyma 

0 punktów. 

Zamawiający prosi o wypełnienie wzmiankowanego Załącznika nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu ze 

szczególną  starannością.  Zamawiający zastrzega, że przyzna Wykonawcy punkty w ramach kryterium 

„doświadczenie własne Wykonawcy”, tylko w przypadku, gdy opis informacji zawartych w Załączniku 

nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu będzie potwierdzał w sposób nie budzący wątpliwości wszystkie 

elementy wymagane w treści opisu wzmiankowanego kryterium. 

 

Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór: 

XX = XC + Xz  

XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie. 
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Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość  punktów w ramach wyżej 

określonych kryterium oceny ofert. 

XV.3 Wyjaśnienia dotyczące treści ofert. 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

 

XV.4 Omyłki w ofertach. 

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 

konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z 

treścią Ogłoszenia o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając 

o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

 

Rozdział XVI 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 

WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

 

XVI.1 Zawiadomienie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców, zgodnie z art. 92 pkt 1 ustawy PZP, o: 

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) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 

3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,  

4) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

2. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, na stronie internetowej. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy PZP (procedura self-cleaning), informacja, o 

której mowa w pkt 1 ppkt 2, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez 

Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 

 

XVI.2 Uchylanie się od zawarcia umowy 

1. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający 

może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 

ust. 1 ustawy PZP. 

2. Przez uchylanie się od zawarcia umowy należy rozumieć nie wniesienie wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego w celu zawarcia umowy, a także niewypełnienie obowiązków o których mowa w 

Rozdziale XVI ust. XVI.3  (Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy). 
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XVI.3 Dokumenty wymagane przed zawarciem umowy. 

Przed zawarciem umowy, Wykonawca jest obowiązany złożyć: 

1) projekt dokumentu (ów) zabezpieczenia należytego wykonania umowy o ile zabezpieczenie będzie 

wnoszone w jednej lub kilku formach o których mowa w Rozdziale XVII ust. XVII.3 pkt. 1) lit. b) – e). 

Projekt zabezpieczenia należy przesłać Zamawiającemu najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym 

terminem zawarcia umowy z uwagi na to, iż projekt zabezpieczenia, wymaga akceptacji Zamawiającego. 

2) jeżeli ofertę złożyli Wykonawcy występujący wspólnie, powinni oni przedłożyć umowę konsorcjum lub 

umowę spółki, 

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych w Wykazie osób skierowanych 

przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

4) oryginał aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i 

mienia, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  2020 r. poz. 

838). 

5) Przed zawarciem umowy, Wykonawca musi posiadać firmowy numer bankowy znajdujący się w wykazie 

informacji o podatnikach VAT – tzw. „biała lista” /art. 117ba ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa - t.j. Dz.U. z 2019 poz. 900, 924, 1018, 1495, 1520, 1553, 1556, 1649, 1655, 1667, 1751, 1818, 

1978, 2020, 2200 z późn. zm., oraz art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców – t.j. 

Dz.U. z 2019 poz. 1292, 1495 z późn. zm./ (jeśli dotyczy). 

 

XVI.4 Zawarcie umowy.  

1. Umowa zawarta będzie na warunkach określonych we wzorze Umowy stanowiącym ZAŁĄCZNIK nr 8 

do Ogłoszenia o zamówieniu, w terminie podanym przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, termin i miejsce 

podpisania umowy. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy, winny posiadać ze sobą dokumenty 

tożsamości oraz dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to 

nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do złożonej oferty.  

 

Rozdział XVII 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

XVII.1 Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości  5 

%  ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 

 

XVII.2 Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający zwróci  Wykonawcy 100 % wartości wniesionego przez niego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane. 

 

XVII.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego umowy przed podpisaniem 

umowy, które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 

formach: 

a) pieniądzu, 
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b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym 

że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku 

bankowym i zwraca, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy, na rachunek bankowy Wykonawcy. 

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

o numerze: 

55 1130 1017 0020 1226 4720 0006 

 

       z dopiskiem: Zabezpieczenie – Nr postępowania KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

4. Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez 

Zamawiającego kwotą zabezpieczenia. 

5. Za datę wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej uważa się datę złożenia stosownego, ważnego 

dokumentu u Zamawiającego oraz jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej (gwarancja i poręczenie), powinno ono 

obejmować przynajmniej okres zakończenia wykonania zamówienia (w tym udzielony okres gwarancji i 

rękojmi za wady) oraz 15-dniowy okres przewidziany na zwrot zabezpieczenia oraz umożliwiać zwrot 

części zabezpieczenia. 

7. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 

gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, nieodwołalną, płatną na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego i wystawioną zgodnie z polskim prawem. W treści gwarancji nie mogą 

być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające roszczenie. Przed złożeniem gwarancji 

Wykonawca uzyska od Zamawiającego akceptację jej treści. 

8. Gwarancja może być wystawiona wyłącznie przez banki lub zakłady ubezpieczeń nadzorowane przez 

Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) albo przez odziały zagranicznych instytucji kredytowych z listy 

KNF. 

9. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 

przepisami prawa): 

- nazwę Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, ul. Stanisława Kostki 

Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa, 

- oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 

 

Rozdział XVIII 

WZÓR UMOWY.  

MOŻLIWOŚĆ ZMIANY UMOWY ORAZ WARUNKI TAKIEJ ZMIANY 

 

XVIII.1 Wzór umowy. 

Wzór umowy stanowi ZAŁĄCZNIK nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

XVIII.2 Możliwość zmiany umowy. 

Warunki zmiany umowy zawiera Wzór umowy ZAŁĄCZNIK nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu. 
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Rozdział XIX 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 

TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

XIX.1 Informacje ogólne. 

1. Wykonawcy uczestniczącemu w niniejszym postępowaniu przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej zgodnie z DZIAŁEM VI ustawy Pzp. 

2. Zgodnie z obowiązująca linią orzeczniczą ustawodawca nie zniósł prawa skorzystania z 

możliwości  wniesienia odwołania, o którym mowa powyżej, jednakże zastosowanie ma ono wyłącznie w 

zakresie naruszeń czynności określonych w art. 138o ust. 2 – 4  ustawy Pzp. 

3. Zamawiający zobowiązany jest jedynie do uwzględnienia norm zawartych  w art. 138o ust. 2–4 ustawy 

Pzp, bowiem  w przypadku postępowań prowadzonych w oparciu  o art. 138o ustawy Pzp Zamawiającego 

nie wiążą przepisy ustawy PZP, z wyjątkiem reguł  wskazanych w ust. 2 - 4 wyżej powołanego artykułu.  

 

Rozdział XX 

INNE ISTOTNE INFORMACJE 

 

XX.1 Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej (PLN).  

XX.2  Koszty udziału w postępowaniu. 

Koszty udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsze Ogłoszenie 

o zamówieniu ponoszą w pełnej wysokości Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 

w postępowaniu. 

 

Rozdział XXI 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

 

1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Wzór Formularza Oferty  

2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie  dotyczące SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

3. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie dotyczące PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z 

POSTĘPOWANIA 

4. ZAŁĄCZNIK NR 4 – Wykaz usług wykonanych (kryterium oceny ofert) 

5. ZAŁĄCZNIK NR 5a – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego  

6. ZAŁĄCZNIK NR 5b –  Wykaz wyposażenia technicznego 

7. ZAŁĄCZNIK NR 6 – Oświadczenie w zakresie obowiązku podatkowego. 

8. ZAŁĄCZNIK NR 7 – Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej 

9. ZAŁĄCZNIK NR 8 – Wzór umowy  

10. ZAŁĄCZNIK NR 9 – Informacja nt. przetwarzania danych osobowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

ZAMAWIAJĄCY 

 

Nazwa                        

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

 

Adres                        ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa 

 

 

 

 

 

WYKONAWCA  / WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA *   

 

 

1. 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu):  

 

E-mail: - Tel.:                                                                 

Adres internetowy (URL): -                                                               

* W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu OFERTY 

należy wpisać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

   

 

ADRES DO KORESPONDENCJI 

 

Nazwa:  

 

Województwo:                                                                        

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 

Kraj:                                                                

Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): 

 

Tel:  e-mail: 

                                              

Składając ofertę w postępowaniu, numer postępowania: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 
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o udzielenie zamówienia publicznego pn.:   

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

 

1.  

    Oferujemy: 

    wykonanie usługi za całkowitą łączną kwotę brutto: 

    ………………………………….zł 

    (   *cena (brutto) za wykonanie usługi) 

w tym: 

netto …………………………………………………………..zł  

 

należny podatek VAT w kwocie …………………………….zł  

 

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami. Akceptujemy 

w pełni i bez zastrzeżeń, postanowienia: Ogłoszenia o zamówieniu, wyjaśnień do Ogłoszenia o 

zamówieniu oraz modyfikacji tego Ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi w nim 

postanowieniami, w tym załącznikami do wzmiankowanego Ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie 

oświadczamy, że zobowiązujemy się wykonać całość niniejszego zamówienia zgodnie z treścią 

Ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami, wyjaśnień do Ogłoszenia o zamówieniu oraz jego 

modyfikacji. W cenie naszej oferty zostały zawarte wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie 

poniesie Wykonawca z tytułu prawidłowego i terminowego wykonania całości zamówienia, zysk oraz 

wszelkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek od towarów i usług oraz 

pozostałe składniki cenotwórcze.   

 

2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminach: 

 

Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy:  1 maja 2021 r.  

       Termin realizacji przedmiotu umowy:  30 kwietnia 2022 r. 

                                              

3. Oświadczamy, że zawarte w warunkach umownych Ogłoszenia o zamówieniu zaproponowane przez 

Zamawiającego warunki płatności zostały przez nas zaakceptowane. 

 

4. Następujące części niniejszego zamówienia powierzymy podwykonawcom: 

 

L.p. 
Określenie części zamówienia, które 

będą realizować podwykonawcy 
Nazwa firmy podwykonawcy  

1   

2   

Uwaga: Wypełniają tylko Wykonawcy, którzy powierzą wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 

 

5. Składając  ofertę  wykonania zamówienia oświadczamy, że: 

zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia i realizacji zamówienia przy udziale 

podwykonawców do zawarcia umów z podwykonawcami na zasadach określonych w Ogłoszeniu o 

zamówieniu oraz wzorze umowy w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia. 
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6. Oświadczamy, że zawarty w Ogłoszeniu o zamówieniu wzór umowy został przez nas  zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni.  

8. Jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w 

naszych dokumentach załączonych do oferty, niezwłocznie poinformujemy o nich Zamawiającego w 

formie pisemnej.    

9. Oświadczamy, że za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach  

………………………………….., niniejsza oferta, w tym wszelkie załączniki do niej są jawne i nie 

zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które chcemy zastrzec przed ogólnym dostępem. 

10. OŚWIADCZAMY, iż wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b Ustawy, 

BĘDZIEMY/NIE BĘDZIEMY* polegać na zasobach następujących podmiotów (na zasadach określonych 

w art. 25a ust. 3 Ustawy):  

Podmiot nr 1.....................................................................................................................  

adres ul. .............................................................................................................................  

kod ……………………….. miasto ……………………….. kraj …………………………..  

nr telefonu.............................................. e-mail:………………………..  

adres e-mail ……………………………………………………………………………...…...  

NIP.........................................................., REGON ..........................................................  

(Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych: /WIEDZY I DOŚWIADCZENIU*/ 

OSOBACH ZDOLNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA*/POTENCJALE TECHNICZNYM* 

Podmiotu nr 1). 

(*niepotrzebne skreślić) 

………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Oświadczamy, że osoby skierowane do realizacji zadania spełniają wymagania określone w  ogłoszeniu 

o zamówieniu. 

12. Oświadczamy, 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**. 

  *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 

L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub 

art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

13. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) ……………………………………….    

2)……………………………………….. 

…………………………………………. 

 

Oferta zawiera ……………… kolejno ponumerowanych stron.  

    

                            

.................................., dnia ...........................      ............................................................................ 

imię i nazwisko, podpis i ewentualnie pieczątka osoby 

uprawnionej (osób uprawnionych)  

do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców) 
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

......................................... .....                                                              …………………………………... 

( pieczęć Wykonawcy)                                                                             (miejscowość i data) 

 

 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn. 

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

oświadczam, co następuje: 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Ogłoszeniu o 

Zamówieniu Rozdział VI ust. 1 pkt. 1.2. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu …..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną 

dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych 

podmiotu/ów: ………………………………………………………………………. 

..……………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………….., w następującym zakresie: ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 



 
 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 
 

38 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

......................................... .....                                                              …………………………………... 

( pieczęć Wykonawcy)                                                                             (miejscowość i data) 

 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

oświadczam, co następuje: 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 

ust. 1 pkt 12-23lub art. 24 ust. 5 pkt. 1  ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………..…………………......... 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą 

podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23  i 

ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, 

a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z 

postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………… 

(podpis) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ……………………………………… 

(podpis) 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 do Ogłoszenia o zamówieniu  

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH 

(w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie) 

 

 

dot.  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: 

 

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

Lp. 

 

Nazwa 

zamówienia 

 (opis usługi)  

oraz  

przedmiot 

wykonanej 

usługi na rzecz 

muzeum 
 

Pozycja 

potwierdzająca 

spełnianie 

kryterium 

oceny ofert 

zgodnie z  

Rozdz. XV ust. 

XV.2 pkt 2) 

Wartość 

Usług 

 (w PLN 

brutto) 

Data 

wykonania 

(dzień, 

miesiąc, rok) 

 

Nazwa 

muzeum na 

rzecz 

którego 

Wykonawca 

wykonał  

usługi  
 

 

Doświadczenie 

własne 

Wykonawcy  

1.       

…       

 

Uwaga: 

* Do wykazu wykonanych  usług, należy dołączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane  należycie, 

przy czym dowodami,  o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie 

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;  

         

                       

 .................................., dnia ....................                                           ............................................................. 

        imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy/ów       
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ZAŁĄCZNIK NR 5a do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

WYKAZ OSÓB 

 skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego 

 

dot.  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: 

 

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

 

Oświadczamy, że dysponujemy co najmniej 35 osobami, z których każda posiada wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej* w tym: 

a)  co najmniej 25 osób posiada aktualną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni 

obiektowej; 

b) co najmniej 25 osób posiada minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku pracownika ochrony 

fizycznej w  obiektach o obowiązkowej ochronie wpisanych na listę wojewody; 

c) co najmniej 5 osób, które będą realizowały zadania Patrolu nr 3 posiada uprawnienia do prowadzenia 

pojazdu mechanicznego /w dyspozycji tych pracowników/ po drogach publicznych; 

d) co najmniej 8 osobami posiadającymi przeszkolenie - kurs zabezpieczania imprez masowych; 

e) co najmniej 2 osobami posiadającymi przeszkolenie - kurs kierownika zabezpieczania imprez 

masowych; 

 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykazana przez Wykonawcę jedna osoba spełnia więcej 

niż jedno wymaganie Zamawiającego. 

 

* Jako kwalifikowanego pracownika ochrony Zamawiający rozumie osobę uprawnioną do 

wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 

mienia (t.j. Dz. U.  z  2020 r. poz. 838). 

 

zgodnie z poniższym wykazem: 

  

 

Lp. Imię i nazwisko 
 

Kwalifikacje zawodowe  

tj.: 

- aktualna legitymacja 

kwalifikowanego 

pracownika ochrony 

fizycznej, 

 

Stanowisko, na 

które osoba jest 

proponowana  

 

 

(niewłaściwe 

skreślić ) 

 

 

Podstawa 

dysponowan

ia 
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doświadczen

ie na 

stanowisku 

kwalifikowa

nego  

pracownika 

ochrony 

fizycznej w  

obiektach o 

obowiązkow

ej ochronie 

wpisanych 

na listę 

wojewody; 

 w  
 

-aktualna legitymacja osoby 

dopuszczonej do posiadania 

broni obiektowej 

 

-przeszkolenie 

kurs zabezpieczania imprez 

masowych,  

 

-przeszkolenie kurs 

kierownika zabezpieczania 

imprez masowych 

 

(podać 

nr wpisu na listę 

kwalifikowanych 

pracowników ochrony 

fizycznej oraz przez kogo 

wydana;  

-nr legitymacji 

uprawniającej do 

posiadania broni 

obiektowej,  informacje dot. 

przeszkolenia -kursu 

zabezpieczania imprez 

masowych, informacje dot. 

przeszkolenia - kursu 

kierownika zabezpieczania 

imprez masowych) 

 

 

1.  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

  

-………….. 

 

-Realizujący 

zadania Patrolu 

nr 3 

(posiada 

uprawnienia do 

prowadzenia 

pojazdu 

mechanicznego 

(w dyspozycji 

pracownika) po 

drogach 

publicznych* 

/uzupełnić 

właściwy wiersz 

jeśli dotyczy*/ 

-………… 

  

2.  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

   

3.  TAK/NIE 
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Opis 

doświadczenia: 

……… 

4.  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

   

5.  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

   

6.  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

   

7.  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

   

8.  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

   

      

…  TAK/NIE 

 

Opis 

doświadczenia: 

……… 

   

      

      

             

         

                        

 

 .................................., dnia .............................                                       ............................................................. 

        imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy/ów          

 

 

 

 

Uwaga: prosi się o należytą staranność w 

wypełnieniu wykazu, w tym wskazanie i podanie 

wyczerpujących informacji i opisu umożliwiającego 

ocenę spełnienia ww. warunku. 
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ZAŁĄCZNIK NR 5b do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

 

 

 

                                                                        

 

WYKAZ WYPOSAŻENIA TECHNICZNEGO 

 

dot.  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: 

 

Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

Oświadczamy, że dysponujemy następującym wyposażeniem technicznym: 

 co najmniej 5 szt. broni palnej bojowej krótkiej,  

 4 szt. przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej 

wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 m A,  

 6 szt. pałek służbowych,  

 4 szt. ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,  

 6 szt. kajdanek, 

 6 szt. latarek 

  co najmniej 4 szt. terminali do kontroli pracy wartowników z 20 punktami kontrolnymi oraz 

oprogramowaniem, które zostanie udostępnione muzeum celem weryfikacji pracy pracowników 

ochrony, 

 co najmniej 6 szt. kamerek rejestrujących interwencję pracowników ochrony oraz co najmniej 6 

dodatkowych kart SD służących do zapisu obrazu i dźwięku z interwencji, 

 pojazd mechaniczny umożliwiający całoroczne patrolowanie terenu Morysina po drogach gruntowych, 

niezależnie od warunków pogodowych w ilości szacunkowej do ok. 30 km na dobę, wyposażony w 

wideorejestrator oraz urządzenie rejestrujące jego trasę wraz z oprogramowaniem udostępnionym 

Muzeum, 

 umundurowanie pracowników ochrony w kolorze czarnym wg wzoru określonego w Rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. Nr 4 

poz. 31 z 1999 r.). 

 

                               

 

 .................................., dnia ..............................                                   ............................................................. 

        imię i nazwisko, osoby/osób uprawnionej/ych  

do reprezentowania Wykonawcy/ów      

 

 

 

 



 
 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 
 

46 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

......................................... .....                                                              …………………………………... 

( pieczęć Wykonawcy)                                                                             (miejscowość i data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:  

 Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

oświadczam, że: 

 

1) wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 1 

 

 

2) wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług 2. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył 

……………………… 3 objętej przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto (bez kwoty podatku) będzie 

wynosiła …………………………4 PLN. 

 

 

…………………………………………….  

                                                          Podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny osoby 

                                                                  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
 

1 W przypadku wyboru opcji 1) opcję 2) należy przekreślić 
2 W przypadku wyboru opcji 2) opcję 1) należy przekreślić 
3 Wpisać (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadziła do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 
4 Wpisać wartość netto (bez kwoty podatku) 

 
Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843 

). 

„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, informuje 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.” 
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

 

......................................... .....                                                              …………………………………... 

( pieczęć Wykonawcy)                                                                             (miejscowość i data) 

 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy * 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY 

KAPITAŁOWEJ O KTÓREJ MOWA W ART. 24 UST. 1 PKT 23 USTAWY PZP  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: 

 Bezpośrednia kwalifikowana ochrona fizyczna Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 

 

oświadczam, co następuje: 

 

 iż nie należymy do żadnej grupy kapitałowej** 

 iż nie należymy/należymy** do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy Pzp, z innymi wykonawcami, wskazanymi w informacji z otwarcia ofert zamieszczonej przez 

Zamawiającego na stronie podmiotowej  Biuletynu Informacji Publicznej,  którzy w terminie złożyli 

oferty w postępowaniu. 

 

* niepotrzebne skreślić.  

UWAGA 1: NINIEJSZE OŚWIADCZENIE SKŁADA ODRĘBNIE KAŻDY Z WYKONAWCÓW WSPÓLNIE 

UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE.  

UWAGA 2: WYKONAWCA WRAZ ZE SKŁADANYM OŚWIADCZENIEM, MOŻE PRZEDSTAWIĆ 

DOWODY, ŻE POWIĄZANIA Z INNYM WYKONAWCĄ NIE PROWADZĄ DO ZAKŁÓCENIA 

KONKURENCJI W POSTĘPOWANIU. 

 

…………………………………………….  

                                                          Podpis z pieczątką imienną lub podpis czytelny osoby 

                                                                  uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 8 do Ogłoszenia o zamówieniu 

 

                                                              U M O W A 

 

zawarta w Warszawie, dnia .................................2020 r. pomiędzy: 

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-

958 Warszawa, posiadającym osobowość prawną, wpisanym do prowadzonego przez Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego rejestru instytucji kultury pod nr RIK 39/95, NIP 951-00-54-672, REGON 

010956038, reprezentowanym przez: 

1) Pawła Jaskanisa – Dyrektora, 

2) Magdalenę Całkę – Zastępcę Dyrektora, Głównego Księgowego, 

zwanym dalej Muzeum lub Zamawiającym 

a 

1) w przypadku firmy – osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – należy wpisać: 

Panią/Panem ……… zam. ……….., Pesel …………………….,  prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod 

firmą …….. w ………… przy ul. …………….. wpisaną/ym do CEIDG, NIP …………………….. Regon 

………………… 

2) w przypadku spółki należy wpisać: 

Spółką ….. (sp.j., sp. z o.o., S.A. itp.) z siedzibą w ………………… przy ul. ………………….. dla której Sąd 

Rejonowy dla …………………….. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi KRS pod 

numerem …………………………………… NIP ……………. Regon ………………… 

reprezentowaną przez: 

3) w przypadku spółki akcyjnej należy dodatkowo wpisać: 

z kapitałem zakładowym w wysokości ………… zł wpłaconym w całości, 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

stosownie do przepisów dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi (art. 138o ustawy 

z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz.  1843 z późn. 

zm.). 

 

 

§ 1 

 

1. Muzeum oświadcza, że zgodnie z księgą wieczystą WA2M/00440996/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy 

dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych jest użytkownikiem wieczystym 

terenu oraz właścicielem budynków przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Muzeum jest wpisane 

na listę wojewody jako obiekt o obowiązkowej ochronie oraz na podstawie Statutu Muzeum zobowiązane 

jest do udostępnienia obiektu dla ruchu turystycznego. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie powołanego na wstępie wpisu do rejestru przedsiębiorców 

prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie 

 ........................................................................... oraz posiada aktualną koncesję na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób mienia, wydaną przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o 

ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U.  2020 r. poz. 838). 
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§ 2 

 

1. Muzeum powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi bezpośredniej kwalifikowanej 

ochrony fizycznej Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie świadczonej przez 

Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochrony, zgodnie z aktualnym planem ochrony Muzeum 

uzgodnionym z Komendą Stołeczną Policji, w tym realizację ochrony fizycznej rezerwatu 

Morysin, dalej zwaną „usługą” lub „usługami”. 

2. Szczegółowe zasady wykonywania usługi określa Załącznik Nr 1 do umowy stanowiący integralną część 

Umowy (dalej zwaną Umową). 

3. Lista osób Wykonawcy wykonujących usługę stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, stanowiący 

integralną część Umowy.  

4. Przedmiot umowy realizowany jest w ramach pozycji planu finansowego nr ….. i na podstawie decyzji w 

sprawie powołania komisji do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi społeczne nr ……………………………….. 

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Umowy z należytą starannością, wymaganą przy 

czynnościach nią objętych. 

2. Wykonawca wykonywał będzie usługę sukcesywnie całodobowo we wszystkie dni w okresie realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za działania i zaniechania swoich  

Podwykonawców, pracowników, oraz osób, którymi posługuje się przy realizacji Umowy w tym 

wyrządzone szkody, jak za swoje własne. 

 

§ 4 

 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy siłami własnymi/powierzy realizację części przedmiotu 

Umowy w zakresie …….Podwykonawcy………………. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy, o ile te 

informacje są już znane, poda nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w wykonanie danej części Umowy. Wykonawca zawiadomi 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu powyższym, w trakcie realizacji 

Umowy, a także przekaże informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza, za pisemną zgodą Zamawiającego, powierzyć wykonanie części Umowy. Usługi będą 

świadczone przez osoby wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy pn. „Wykaz osób skierowanych do 

realizacji zamówienia”, które zostały wskazane przez Wykonawcę, zwane dalej „Osobami świadczącymi 

usługi”/„Osobami”.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że Osoby świadczące usługi będą w okresie realizacji Umowy zatrudnione 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 

(t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz.   1040,   1043, 1495.), zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 

1 do Umowy. 

3. Każdorazowo na żądanie Muzeum, w terminie wskazanym przez Muzeum nie krótszym niż 3 dni robocze, 

Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z 

Osobami o których mowa w ust. 2. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Osób 

zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

4. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z Osobami, o których mowa 

w ust. 2 w terminie wskazanym przez Muzeum będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku 

zatrudnienia Osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 

5. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Osób świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Muzeum kary umowne w wysokości kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 
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za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Muzeum niedopełnienia przez Wykonawcę 

wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby dni w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej liczby wymaganych Osób świadczących usługi na 

podstawie umowy o pracę wskazanej przez Muzeum  w Ogłoszeniu o zamówieniu (Załączniku nr 1 do 

Umowy). Zamawiający zastrzega możliwość żądania również innych dokumentów określonych 

szczegółowo w Ogłoszeniu o zamówieniu (Załączniku nr 1 do Umowy). 

6. Ponadto Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących pod nadzorem i kierownictwem wyznaczonego przełożonego  Wykonawcy czynności:  

a) Dowódca zmiany czyli jeden z członków dwuosobowego, całodobowego Patrolu nr 2 

realizującego zadania ochrony parku, pracujący całodobowo w systemie zmianowym, 

b) drugi z członków Patrolu nr 2, pracujący całodobowo w systemie zmianowym, 

c) Patrol nr 1 we wnętrzach pałacu od 8.30 do zamknięcia (16.00 - 18.00) pracujący w systemie 

zmianowym (2 osoby), 

d) Patrol nr 3 realizujący ochronę zachodniej  strony Muzeum oraz Rezerwatu Morysin, pracujący 

całodobowo w systemie zmianowym (jedna osoba w dzień 7.00 – 19.00, dwie w nocy 19.00 – 

7.00), 

e) Posterunek nr 3 jednoosobowy pracujący całodobowo w systemie zmianowym. 

7. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych    

wobec Wykonawcy zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu (Załącznika nr 1 do Umowy). 

 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy posiadać polisę OC w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem Umowy  na sumę gwarancyjną równoważną co najmniej 1 

000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych). Kopia polisy stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy. 

2. W przypadku gdy polisa OC w czasie trwania Umowy straci ważność, Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego odnowienia polisy z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i sumy gwarancyjnej oraz 

dostarczenia Muzeum kopii dokumentów potwierdzających to ubezpieczenie i opłacenia składki. 

 

§ 6 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na okres, tj.: od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. 

 

§ 7 

 

1. Za wykonanie Umowy Muzeum zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie…………..zł 

brutto, w tym kwota netto: ………zł oraz podatek Vat:……zł 

2. Wynagrodzenie to obejmuje podatek od towarów i usług. 

3. Wynagrodzenie jest stałe i nie może ulec zmianie, z zastrzeżeniem postanowień § 18 ust. 1 Umowy. 

4. Wynagrodzenie płatne jest miesięcznie z dołu za miesiąc ubiegły w równych częściach przez okres 

realizacji Umowy, w terminie do dnia 15 miesiąca następnego po miesiącu, za który jest należne, na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Jeżeli faktura, o której mowa w ust. 4, zostanie otrzymana przez Muzeum w terminie dłuższym niż 15 dni 

po zakończeniu miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, wynagrodzenie to płatne będzie w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez Muzeum faktury. 

6. Wynagrodzenie płatne jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 

7. Na fakturze Wykonawca zamieszcza adnotację „kurator zadania – Szef Ochrony”. 

8. W przypadku zlecania przez Wykonawcę części Umowy (usługi) Podwykonawcom, do każdej faktury, 

Wykonawca przedkłada oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców (podpisane zgodnie z zasadami 
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reprezentacji), że wszystkie należne faktury Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie 

objętym daną fakturą Wykonawcy, zostały zapłacone. Zestawienie załączone do faktury VAT powinno 

zawierać wykaz prac wykonanych przez Podwykonawców objętych tą fakturą. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty wystawienia 

faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że 

wszystkie należne faktury z tytułu realizacji danej części Umowy zostały zapłacone. 

10. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 8 i 9 przez Wykonawcę, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania płatności części wynagrodzenia objętego daną fakturą Wykonawcy do 

czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z dowodami potwierdzającymi, że 

wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostało zapłacone albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w 

inny sposób niż poprzez zapłatę. 

11. Wykonawca posiada uprawnienie do zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy w trakcie realizacji Umowy 

po uzyskaniu wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. 

12. W przypadku, gdy Podwykonawca, który ma zostać zmieniony jest równocześnie podmiotem, z którego 

zasobów Wykonawca korzystał w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 8 

 

1. Wykonawca płacić będzie Muzeum koszty użytkowania udostępnionej linii telefonicznej, o której mowa  

w § 9 ust. 4 Umowy. Koszty te płatne będą w wysokości określonej zgodnie z wydrukiem raportu centrali 

telefonicznej Muzeum, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, na podstawie 

wystawionej przez Muzeum faktury. 

2. Strony zgodnie ustalają, że koordynatorem sprawującym nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy 

wszystkich pracowników zatrudnionych na terenie Muzeum, o którym mowa w art. 208 kodeksu pracy, 

jest pracownik firmy BHP Consulting lub innego podmiotu wskazanego przez Muzeum. Wykonawca  

zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania swoich pracowników świadczących usługi, że 

koordynator ma prawo dokonywania kontroli oraz wydawania poleceń w zakresie BHP. 

 

§ 9 

 

Oprócz płacenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia, Muzeum zobowiązuje się do: 

1. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń dla Osób świadczących usługi służących jako 

szatnia i zaplecze sanitarne, w których jest dostęp do energii elektrycznej, ciepłej wody, zapewnione 

jest sprzątanie tych pomieszczeń i usuwanie śmieci. Muzeum udostępnia także niezbędne wyposażenie 

tych pomieszczeń. Wykonawca wykonuje wszelkie naprawy ewentualnych szkód spowodowanych w 

mieniu Muzeum przez siebie, swoich pracowników, osób realizujących usługę na rzecz Wykonawcy 

w tym Podwykonawców po zaakceptowaniu ich zakresu przez Muzeum, 

2. nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy pomieszczeń służących jako magazyn broni. Wykonawca 

wyposaży je na swój koszt oraz uzyska przyjęcie tego magazynu przez upoważnionych pracowników 

WPA Komendy Stołecznej Policji. Wykonawca wykonuje wszelkie naprawy ewentualnych szkód 

spowodowanych w mieniu Muzeum przez siebie, swoich pracowników, osób realizujących usługę na 

rzecz Wykonawcy w tym Podwykonawców po zaakceptowaniu ich zakresu przez Muzeum, 

3. nieodpłatnego udostępnienia trzech budek wartowniczych. Wykonawca po wcześniejszym pisemnym 

uzgodnieniu z Muzeum wyposaży je na swój koszt oraz będzie wykonywał wszelkie naprawy 

ewentualnych szkód spowodowanych w mieniu Muzeum przez siebie, swoich pracowników, osób 

realizujących usługę na rzecz Wykonawcy w tym Podwykonawców po zaakceptowaniu ich zakresu 

przez Muzeum, 

4. udostępnienia linii telefonicznej. 
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§ 10 

 

Składniki majątkowe Wykonawcy (meble, wyposażenie, itp.) nie będące własnością Muzeum mogą być 

przechowywane i użytkowane w pomieszczeniach, o których mowa w § 9 Umowy, pod warunkiem zgłoszenia 

ich na piśmie właściwym służbom Muzeum. 

 

§ 11 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie …………………,  w 

formie …………………………………………….. 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Muzeum z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy, w tym naliczonych kar umownych. 

3. Muzeum zwróci Wykonawcy 100% wartości wniesionego przez niego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy do 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonaną. 

§ 12 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest w dniu rozpoczęcia wykonywania Umowy do zapoznania Osób 

świadczących usługę na swój koszt z: 

a) podstawami organizacji Muzeum,  

b) regulaminami zwiedzania, w tym terenu Rezerwatu Morysin, 

c) topografią pałacu, a także nazewnictwem sal w pałacu i stref w parku, 

d) instrukcjami alarmowymi: 

- na wypadek pożaru, 

- postępowania w przypadkach szczególnych, 

- zabezpieczenia pomieszczeń Muzeum, 

- zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych, 

e) tabelą służby (wyciągu z części VI planu ochrony Muzeum określającej szczegółowe zadania na 

poszczególnych stanowiskach, 

f) instrukcji współdziałania WSO i SUFO, 

g) tras patroli oraz lokalizacji posterunków, 

h) załącznika antyterrorystycznego uzgodnionego z ABW. 

Dokumentacja dotycząca powyższych zagadnień zostanie przekazana przez Muzeum Wykonawcy 

bezpośrednio po podpisaniu Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt Osobom świadczącym usługi identyfikatora 

z oznaczeniem Wykonawcy, ze zdjęciem, nazwiskiem i wykonywaną funkcją osoby świadczącej usługi, 

a także zapewnienia, aby identyfikator był noszony w widocznym miejscu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wszystkim Osobom świadczącym usługi umundurowanie 

w kolorze czarnym wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 2017 poz. 1683) dla pracowników 

ochrony. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt co najmniej raz w roku szkolenia 

strzeleckiego Osób świadczących usługi. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt, szkolenia Echocast moduł II pt. 

„Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”, dla Osób nie posiadających takiego szkolenia, a 

skierowanych do realizacji usługi  bezpośredniej kwalifikowanej ochrony fizycznej Muzeum, w terminie 

90 dni od dnia podpisania umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego odsunięcia od pracy osoby świadczącej usługi, na 

pisemne żądanie Muzeum. Żądanie takie nie wymaga uzasadnienia. 
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7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia szkoleń uzupełniających w dowolnym zakresie. 

Bezpłatne szkolenia odbywać się będą poza godzinami pracy osób wykonujących usługę, i będą skutkować 

koniecznością ich dodatkowego przybycia do miejsca wykonywania usługi lub koniecznością kierowania 

przez Wykonawcę dodatkowych osób do realizacji Umowy na czas szkolenia. Zamawiający przewiduje 

czas takich szkoleń w wymiarze nie większym niż 5 godzin dla każdej z osób realizujących usługę. 

8. Zamawiający wymaga przeszkolenia pracowników w zakresie I pomocy przedmedycznej na koszt 

Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania Umowy. 

 

§ 13 

 

1. Osoby świadczące usługi zobowiązane są do: 

a) przestrzegania obowiązujących w Muzeum przepisów, w szczególności dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, 

b) przestrzegania obowiązujących zasad ochrony zabytków, 

c) dbania o właściwą rangę i dobre imię Muzeum, 

d) znajomości obowiązków oraz topografii parku i pałacu, dbania o wizerunek Muzeum, w szczególności 

przestrzegania zasad porządku zewnętrznego oraz bezzwłocznego zgłaszania do Działu Administracji 

Muzeum faktów zaśmiecania terenu, 

e) rejestracji wizualno-dźwiękowej przeprowadzanych interwencji. 

2. Osobom świadczącym usługi zabrania się: 

a) wykonywania pracy lub pobytu na terenie Muzeum pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 

b) samowolnego opuszczenia stanowiska pracy bez zapewnienia zastępstwa, 

c) pobierania od zwiedzających jakichkolwiek opłat lub prowadzenia na terenie Muzeum jakiegokolwiek 

handlu. 

d) wnoszenia na sale ekspozycyjne toreb, siatek, plecaków itp. przedmiotów, 

e) samowolnego przemieszczania jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się w salach 

ekspozycyjnych. 

 

§ 14 

 

Do kontroli przestrzegania postanowień Umowy upoważnieni są 

a) ze strony Muzeum – Szef Ochrony Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 

b) ze strony Wykonawcy: ………………………………………………………… 

 

§ 15 

 

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, Stronom nie przysługuje prawo do odstąpienia od 

Umowy lub jej rozwiązania przed upływem terminu zakończenia wykonywania Umowy określonego w § 

6 Umowy. 

2. Muzeum może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej 

zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie jednego miesiąca od chwili powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Muzeum może rozwiązać Umowę bezzwłocznie, tj. bez zachowania okresu wypowiedzenia, w razie: 

a) naruszenia przez Wykonawcę istotnych warunków Umowy, a w szczególności warunków określonych 

w § 12 i 13 Umowy, 

b) zakończenia lub zawieszenia przez Wykonawcę działalności gospodarczej lub postawienia 

Wykonawcy w stan upadłości, 

c) utraty przez Wykonawcę istotnych właściwości, na podstawie których wybrana została oferta 

Wykonawcy, 

d) nieposiadania i/lub nieprzedstawienia Muzeum kopii polisy, o której mowa w § 5 umowy. 
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4. Muzeum zastrzega sobie prawo do zastosowania kary umownej w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych) w przypadkach: 

a) niepełnego stanu osobowego zmiany operacyjnej Wykonawcy osób skierowanych do wykonania 

usługi ochrony fizycznej wynikających z przekazanego Wykonawcy Planu Ochrony (nie 

wykonywania przez Wykonawcę wyznaczonej usługi) w czasie dwóch godzin lub więcej, 

b) stwierdzenia wykonywania zadań ochrony fizycznej lub przebywania na terenie Muzeum Osoby 

świadczącej usługi w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, 

c) rażącego zaniedbania wyglądu zewnętrznego Osoby świadczącej usługi - za każdy stwierdzony 

przypadek, 

d) nieprzestrzegania przez Osobę świadczącej usługi zasad bezpieczeństwa pożarowego, 

e) udokumentowanej, potwierdzonej i zasadnej skargi turysty na Osobę świadczącą usługi, 

f) stwierdzenia braku przeszkolenia na koszt Wykonawcy, szkolenia Echocast moduł II pt. „Doskonała 

obsługa klienta instytucji kultury”, dla osób nie posiadających takiego szkolenia, a skierowanych do 

realizacji zadań kwalifikowanej ochrony fizycznej Muzeum, w terminie 90 dni od dnia podpisania 

umowy – za każdy stwierdzony przypadek. 

5. Ponadto Muzeum zastrzega sobie prawo do zastosowania kary umownej: 

a) w przypadku niezatrudnienia w sposób nieprzerwany przy realizacji Umowy co najmniej 1 osoby 

powyżej 60 roku życia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 3.000,00 zł, 

za każdy rozpoczęty miesiąc niedotrzymania tego warunku, chyba że, Wykonawca wykaże, że 

przedstawił zgłoszenie pracownika do ZUS, albo odpowiedniemu organowi zajmującemu się 

realizacją zadań z zakresu rynku pracy w państwie, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, a niezatrudnienie osoby powyżej 60 roku życia nastąpiło z przyczyn nieleżących po 

jego stronie, 

b) w przypadku stwierdzenia braku  przeszkolenia w zakresie I pomocy przedmedycznej na koszt  

Wykonawcy, dla osób nie posiadających takiego szkolenia, a skierowanych do realizacji usługi 

kwalifikowanej ochrony fizycznej Muzeum, w terminie nie dłuższym niż do 30 dni od daty 

skierowania osoby do realizacji zadań – za każdy stwierdzony przypadek. Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną, w wysokości 5.000,00 zł,  

c) z tytułu niedopełnienia obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby 

wykonującej czynności wskazane w §_4 ust. 6 Umowy oraz Osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, na podstawie umowy o pracę, w wysokości 3 000 zł za każdy rozpoczęty miesiąc 

niedopełnienia tego obowiązku, 

d) z tytułu nieprzedłożenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę oświadczeń lub dokumentów, 

żądanych przez Zamawiającego w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osoby wykonującej czynności wskazane w § 4 ust. 6 Umowy oraz Osób skierowanych 

do realizacji Umowy, na podstawie umowy o pracę, w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w 

stosunku do wyznaczonego terminu; 

e) w przypadku braku Osoby świadczącej usługi na określonym Planem ochrony muzeum stanowisku 

(tzw. samowolne bez zastępstwa zejście z posterunku lub patrolu) w wysokości 1.000,00 zł, 

f) pełnienia służby na danym stanowisku bez właściwego wyposażenia w broń, środki przymusu lub 

dokumenty określone prawem w wysokości 1.000,00 zł. 

g) w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto wskazanego w §7 ust. 1 Umowy za każdy ujawniony 

przypadek naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Umowy, w tym ochrony danych osobowych, 

nieprzestrzegania regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej 

obowiązujących na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 

h) w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu podpisanej klauzuli informacyjnej 

zgodnie z § 21 ust. 4 odrębnie za każdą nie przekazaną klauzulę. 

6. Kary umowne są od siebie niezależne. 

7. Muzeum zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wysokość 

poniesionej szkody przewyższy wysokość kary umownej. 
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8. W przypadku niezapewnienia przez Wykonawcę ciągłości ochrony fizycznej zgodnego z przekazanym 

harmonogramem Muzeum przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z 

prawem obciążenia Wykonawcy kosztami kwalifikowanej  ochrony fizycznej do czasu zapewnienia 

przez Muzeum nowej kwalifikowanej ochrony fizycznej, jednak nie dłużej niż przez okres trzech miesięcy. 

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności Muzeum o zapłatę kar umownych oraz kosztów, 

o których mowa w ust.8 niniejszego paragrafu z wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu 

Umowy. 

 

§ 16 

1. Umieszczanie przez Wykonawcę informacji lub reklam na terenie Muzeum wymaga zgody Muzeum 

wyrażonej na piśmie.  

2. Takiej samej zgody wymaga zamieszczenie przez Wykonawcę informacji dotyczących Muzeum, w tym 

graficznych, w materiałach informacyjnych lub reklamowych rozpowszechnionych poza Muzeum, w tym 

także na stronach internetowych,  publikacjach itp. 

3. Naruszenie zapisów ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu wiązać się będzie z obowiązkiem zapłaty przez 

Wykonawcę na rzecz Muzeum kary finansowej w wysokości 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za 

każdorazowy przypadek naruszenia tego zakazu. 

 

 

§ 17 

Wszelkie spory pomiędzy Stronami powstałe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Muzeum. 

 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

może ulec proporcjonalnej zmianie w przypadku:  

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, 

      - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. W przypadku, o którym mowa w lit. a) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość 

wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

4. W przypadkach, o których mowa w lit. a) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe 

wyliczenie, sporządzone na podstawie nowych przepisów, całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 

wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy.  

5. W przypadku zmiany Planu Ochrony Muzeum, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie do 

dostosowania ochrony fizycznej oraz wyposażenia zgodnie z treścią zawartą w częściach IV i VI Planu, 

jak również dostosuje się do zmian zawartych w załącznikach do tego Planu. W takim przypadku 

wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie wynikającej ze zmiany w zakresie zwiększenia liczby  

osób  zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Planu Ochrony. W przypadku, o których mowa powyżej 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowe wyliczenie, sporządzone na podstawie nowego 

Panu Ochrony, całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 

wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

6. Wykonawca może na etapie realizacji Umowy dokonać zmiany osób skierowanych do realizacji 

zamówienia w Muzeum, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu Muzeum na piśmie. Nowo wskazane osoby 

muszą posiadać co najmniej takie same kwalifikacje  oraz być zatrudnione przez Wykonawcę w takiej 

samej formie, jak osoby wskazane w ofercie przez Wykonawcę.  

7. Zastrzega się możliwość dokonania zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy powstaną 
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rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu 

jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony 

8. W pozostałym zakresie Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmian Umowy zgodnie z art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 20 

1. Wykonawca jest zobowiązany traktować wszystkie informacje związane z realizacją Umowy jako 

Tajemnicę Przedsiębiorstwa Zamawiającego. Wykonawca nie użyje tych informacji do innych celów niż 

związane z realizacją Umowy i nie ujawni ich osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. Wszelkie informacje stanowiące Tajemnicę Przedsiębiorstwa Zamawiającego pozostają własnością 

Zamawiającego i nie uznaje się, że jakiekolwiek postanowienie Umowy przenosi na drugą Stronę Umowy 

jakiekolwiek prawo, tytuł lub udział w związku z tymi informacjami. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu (zniszczenia wraz z poinformowaniem o ich zniszczeniu) 

informacji, o których mowa w ust. 2 po wygaśnięciu Umowy lub w uzgodnionym terminie, w czasie jej 

trwania. 

4. W przypadku ujawnienia Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego, Zamawiający ma prawo naliczyć 

karę umowną w wysokości 5% netto maksymalnej wartości Umowy za każdy przypadek ujawnienia 

Tajemnicy Przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

5. Zamawiający niezależnie od kary wskazanej w ust. 4 może dochodzić odszkodowania  przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary do pełnej wartości poniesionej szkody. 

6. Niezależnie od postanowień wskazanych powyżej, nieuprawnione udostępnienie Tajemnicy 

Przedsiębiorstwa Zamawiającego, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu Ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1010, 1649), za który 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność w trybie i na zasadach wskazanych w tej ustawie. 

7. Obowiązek zachowania poufności obowiązuje w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu. 

8. Wykonawca wskaże osoby (w tym także podwykonawców), które w trakcie realizacji będą mogły mieć 

dostęp do informacji, w tym do informacji stanowiących Tajemnicę Przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

Lista wskazanych osób stanowi integralną część Umowy. 

9. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji osobom o których mowa w ust. 8 wyłącznie 

po złożeniu przez nie pisemnego zobowiązania do zachowania tajemnicy przedsiębiorcy Zamawiającego. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie przez osoby o których mowa w  ust. 8 w poufności 

przekazanych informacji jak za działanie własne. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca zostanie zobowiązany orzeczeniem sądu, organu administracji 

państwowej, samorządowej, bądź innego uprawnionego organu do ujawnienia informacji w tym 

stanowiącej Tajemnicę Przedsiębiorstwa Zamawiającego, albo konieczność ich ujawnienia będzie 

wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego, a także podjąć wszelkie działania konieczne do zapewnienia, by udostępnienie informacji 

stanowiących Tajemnicę  Przedsiębiorstwa Zamawiającego dokonało się w sposób chroniący przed 

ujawnieniem  ich osobom niepowołanym, w tym poinformować odbiorcę informacji o ich poufnym 

charakterze. 

12. Zamawiający zastrzega, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż informacje oraz  materiały 

przekazywane Wykonawcy lub wytworzone w trakcie realizacji Umowy oraz warunki jej zawarcia i 

wykonania, stanowią tajemnicę Zamawiającego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1010, 1649). Przekazanie, ujawnienie 
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lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystanie przez Wykonawcę informacji poufnych w zakresie 

niezgodnym z celem Umowy stanowi zagrożenie dla istotnych interesów Zamawiającego i może stanowić 

czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ww. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu listę osób o których mowa w ust. 8 oraz podpisać 

umowę o zachowaniu poufności, a także zgłosić Zamawiającemu osoby celem przeprowadzenia dla tych 

osób szkoleń uzupełniających określonych w § 12 ust. 7. 

 

§ 21 

1. Wykonawca oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rafy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1) (dalej: „RODO”) danych osobowych osób 

wskazanych w niniejszej Umowie, jako osoby reprezentujące Wykonawcę, jako osoby kontaktowe lub 

odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy.  

2. Wykonawca udostępnia niniejszym  dane osobowe  osób  wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy w 

zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przetwarzania danych udostępnionych, o których mowa w ust. 2 

wyłącznie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, obejmujących w szczególności 

wykonanie Umowy lub dochodzenie roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec 

osób o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych 

Zamawiającemu w zakresie i celach opisanych powyżej, w szczególności wskazując informacje 

wymagane na podstawie 13 i 14 RODO, poprzez wręczenie ww. osobom klauzul informacyjnych 

stanowiących Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, a następnie przekazać oryginały podpisanych klauzul 

Zamawiającemu. Podpisane klauzule informacyjne powinny zostać przedłożone Zamawiającemu w 

terminie 30 dni od zawarcia niniejszej Umowy. 

 

§ 22 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

wynikających z umowy, spowodowanych siłą wyższą, tj. przez okoliczności nadzwyczajne, 

nieprzewidywalne, lub też nie możliwe do uniknięcia mimo możliwości ich przewidzenia, w 

szczególności: klęski żywiołowe, katastrofy, strajki, zamieszki, embarga, stany zagrożenia 

epidemicznego, stany epidemii, stany nadzwyczajne w tym stan klęski żywiołowej, decyzje, zarządzenia 

organów państwa itp.  

2. Terminy wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, w tym czasu reakcji, ulegają przedłużeniu o 

czas trwania siły wyższej.  

3. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej Storna, która na skutek siły wyższej nie może należycie 

wykonać zobowiązań wynikających z umowy, zawiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistnieniu siły 

wyższej, jednocześnie określając jej wpływ na wykonanie zobowiązań. Po zawiadomieniu, strony będą 

współdziałać w dobrej wierze w celu wywiązania się ze zobowiązań w stopniu w jakim jest to praktycznie 

możliwe oraz będzie poszukiwać wszelkich sensownych alternatywnych środków działania, możliwych 

mimo zaistnienia okoliczności siły wyższej.  

 

§ 23 

1. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zapewnić osobom realizującym Przedmiot umowy 

rękawiczki jednorazowe, maseczki lub przyłbice oraz odzież ochronną w celu zapobiegania 

rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19. Osoby realizujące 

Przedmiot umowy w trackie przebywania na terenie Muzeum zobowiązane są do noszenia przyłbicy lub 

maseczki oraz rękawiczek jednorazowych i odzieży ochronnej. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do śledzenia komunikatów i stosowania się do wytycznych 



 
 
Znak sprawy: KF.AZ.2401.19.AZ.2020 
 

58 

 

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego, oraz Zarządzeń  

Dyrektora Muzeum w sprawie zachowania ciągłości działania Muzeum w okresie stanu epidemii 

wywołanego pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. 

 

§ 24 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron. 

 

 

 
 Muzeum        Wykonawca 

 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1: Ogłoszenie o zamówieniu 

Załącznik nr 2: Lista osób Wykonawcy wykonujących usługę 

Załącznik nr 3: Polisa OC Wykonawcy 

Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna 
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Załącznik Nr 1 do Umowy ………………………. 
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Załącznik Nr 2 do Umowy ………………………. 

 

 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

W MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE 

 

 

 

 

lp imię i 

nazwisko 

nr wpisu na listę 

kwalifikowanych 

pracowników 

ochrony fizycznej 

(przez kogo) 

nr legitymacji 

uprawniającej 

do posiadania 

broni 

obiektowej 

opis 

doświadczenia 

na stanowisku 

kwalifikowanego 

pracownika 

ochrony 

fizycznej w 

obiektach o 

obowiązkowej 

ochronie 

wpisanych na 

listę wojewody 

podstawa do 

dysponowania osobą 

(forma zatrudnienia) 

 

 

 

 

wymiar  

etatu 
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Załącznik nr 3 do Umowy …………………. 

 

 

 

Polisa OC Wykonawcy 
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       Załącznik nr 4 do Umowy …………………. 

I N F O R M A C J A 

na temat przetwarzania danych osobowych 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić poniższe informacje swoim pracownikom/współpracownikom 

oraz osobom, których dane przekazuje w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

Administratorem danych osobowych udostępnianych w procesie przeprowadzania zamówienia publicznego 

oraz wykonania umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej podstawie jest Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie z siedzibą przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, 02-958 Warszawa. 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: muzeum@muzeum-wilanow.pl lub pisemnie 

na adres siedziby wskazany powyżej. W Muzeum został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym 

można się skontaktować poprzez e-mail: iod@muzeum-wilanow.pl we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie przez Muzeum postępowania związanego z 

zamówieniem publicznym oraz wykonanie umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznej na tej 

podstawie. Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843), w odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 

lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy;  

b) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia na wypadek kontroli 

prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty;  

c) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia do archiwum, a następnie jej 

zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia);  

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane kwalifikacje 

zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, oświadczeń i 

innych dokumentów – dane osobowe w nim zawarte. 

Okres przechowywania danych  

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez Muzeum zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz okres do momentu upływu 

terminu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. 

Odbiorcy danych 

Odbiorcami danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w 

oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Ponadto odbiorcami danych mogą być podmioty, z 

którymi Muzeum jest powiązane, jak również podmioty współpracujące z Muzeum, w tym np.: banki, podmioty 

świadczące usługi informatyczne, doradcy prawni oraz księgowi. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia 

przetwarzania. 

Każda osoba ma również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Muzeum lub z wyznaczonym inspektorem 

ochrony danych (dane kontaktowe wskazane powyżej). 

mailto:muzeum@muzeum-wilanow.pl
mailto:iod@muzeum-wilanow.pl
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Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 

związanych z udziałem w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Brak podania wymaganych 

danych spowoduje odrzucenie oferty. Ponadto zebranie ww. danych osobowych i przekazanie ich celem 

przetwarzania przez Zamawiającego było konieczne w związku z zawarciem Umowy, a następnie jej 

wykonaniem przez obie strony. Konsekwencją nie podania danych osobowych byłaby niemożliwość jej 

zawarcia lub wykonania. 
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