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Muzeum w Gliwicach OGŁASZA
wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.
zm.) dalej zwanej ustawą PZP, pod nazwą:

Ochrona mienia Muzeum w Gliwicach od 18 grudnia 2020 do 17 grudnia 2021

I. ZAMAWIAJĄCY I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Zamawiający: Muzeum w Gliwicach z siedzibą: ul. Dolnych Wałów 8a, 44- 10 Gliwice
Przedmiot Zamówienia:
1) przedmiotem zamówienia są usługi społeczne w rozumieniu art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), dalej zwanej ustawą PZP,
2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot:
kod CPV: 79.71.00.00-4 - nazwa: Usługi ochroniarskie
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy PZP oraz Regulamin
udzielania przez Muzeum w Gliwicach zamówień na usługi społeczne o wartości zamówienia mniejszej niż
wyrażona w złotych równowartość kwoty 750 000 euro. `

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób i mienia przez wykonawcę posiadającego, stosownie
do wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia ( t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 838.),
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.
2. W ramach ochrony fizycznej osób i mienia wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia, zgodnie
z Instrukcją Ochrony Muzeum w Gliwicach:
usługi polegającej na ochronie fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem, lub innymi zagrożeniami obiektów
Muzeum w Gliwicach, tj:

a) obiektu Willa Caro zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 8a wraz z odziałem- Oddział
Odlewnictwa Artystycznego przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach

b) obiektu "Zamek Piastowski" zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Pod Murami 2
oraz mienia w nich się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem nietykalności cielesnej, utratą
życia lub zdrowia osób w nich przebywających, a w szczególności wykonawca zobowiązany będzie
do dozorowania ochranianych obiektów i utrzymania posterunków stałych.
3. Pracownicy wykonawcy podczas wykonywania swoich obowiązków, podlegać będą operacyjnie ze strony
Zamawiającego wyznaczonemu pracownikowi.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sposobem wykonywania usługi. Ze strony
Zamawiającego kontrolę mogą przeprowadzać Dyrekcja Muzeum oraz osoby pisemnie upoważnione przez
Dyrektora Muzeum. Wnioski i uwagi z przeprowadzonej kontroli kontrolujący wpisują do dziennika zmiany.
4. Ilość pracowników wykonawcy wykonujących zamówienie, zakres ochrony i wymagane wyposażenie
pracowników:
- Ochrona 16 godzinna będzie pełniona od wtorku do piątku, w godzinach od 16:00 do godziny 08.00.
• Ochrona w obiektach, która pełniona będzie w trybie 16 godzinnym będzie sprawowana w ramach jednej
zmiany, przez jednego pracownika ochrony.

- Ochrona 24 godzinna będzie pełniona w następujące dni: od piątku od godziny 16.00 do wtorku do godziny
8:00. oraz w pozostałe, poza niedzielami, dni ustawowo wolne od pracy („święta").



W przypadku świąt ochrona przejmie obiekt o godzinie 16:00 w dniu poprzedzającym święto i przekaże
o godzinie 8:00 w dniu następnym po święcie.
• Ochrona, która pełniona będzie w trybie 24 godzinnym będzie sprawowana w systemie dwuzmianowym:
I zmiana od godziny 6.00 do godziny 18.00 - przez jednego pracownika ochrony; II zmiana od godziny 18.00
do godziny 6.00 - przez jednego pracownika ochrony,Powyższe postanowienia dotyczą następujących
obiektów podlegających ochronie:

a) w obiekcie Willa Caro:
W obiekcie wykonawca zobowiązany jest do:
- utrzymania posterunku stałego w czasie pełnienia ochrony odpowiednio w trybie 16 godzinnym i 24
godzinnym,
- obsługi systemu monitorowania zainstalowanego w ogrodzie Willi Caro i sygnalizowania wszelkich
nieprawidłowości w jego działaniu;
- monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania,
- zapewnienia grupy interwencyjnej - całodobowo, obsada co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników
ochrony, podejmującej działania w zakresie ochrony osób i mienia na wezwanie pracowników pełniących
aktualnie służbę w "Willi Caro".
lub upoważnionego pracownika Zamawiającego.

Czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może być dłuższy niż 8 minut.

W odniesieniu do Oddziału Odlewnictwa Artystycznego Wykonawca zobowiązany jest do:
- nadzoru nad Oddziałem Odlewnictwa Artystycznego przy ul. Bojkowskiej 37 w Gliwicach poprzez monitoring
wizyjny (ekran) w dyżurce strażnika Willi Caro;
- do zgłaszania Zamawiającemu wszelkich nieprawidłowości działania systemu monitoringu.
Łączna szacunkowa ilość godzin ochrony obiektu przez pracowników stałej obsady w okresie objętym umową
wynosi 7400 godzin.

b) w obiekcie Zamek Piastowski:
W obiekcie wykonawca zobowiązany jest:
- do utrzymania posterunku stałego w czasie pełnienia ochrony odpowiednio w trybie 16 godzinnym i 24
godzinnym,
- obsługi systemu monitorowania zainstalowanego w obiekcie,
- monitorowania systemu sygnalizacji napadu i włamania,
- sygnalizowania wszelkich nieprawidłowości w działaniu systemu monitoringu;
- zapewnienia grupy interwencyjnej - całodobowo, obsada co najmniej dwóch kwalifikowanych pracowników
ochrony, podejmującej działania w zakresie ochrony osób i mienia na wezwanie pracowników pełniących
aktualnie służbę w Zamku Piastowskim lub upoważnionego pracownika Zamawiającego. Czas dojazdu grupy
interwencyjnej nie może być dłuższy niż 8 minut.
Łączna szacunkowa ilość godzin ochrony obiektu przez pracowników stałej obsady w okresie objętym umową
wynosi 7400 godzin.

Zamawiający szacuje, że łączna ilość godzin ochrony we wszystkich obiektach w ciągu całego okresu
obowiązywania umowy wyniesie 14.800 godzin.
Rozliczenia będą następowały co miesiąc, według faktycznego czasu wykonania usług ochrony.

5. Czas pełnienia służby przez danego pracownika ochrony w obiektach Zamawiającego nie może
przekraczać 16 godzin na dobę. Zamawiający, poza szczególnymi, losowymi wypadkami, nie dopuszcza
możliwości pełnienia przez pracowników ochrony służby na dwóch zmianach pod rząd tj. jedna po drugiej.
We wszystkich obiektach wymagane jest następujące wyposażenie pracowników ochrony:
1) radiotelefony - 1 zestaw,
2) telefony komórkowe
3) maski przeciw gazowe
4) latarki akumulatorowe
W każdym obiekcie wymagany jest 1 zestaw w/w wyposażenia.
DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII LUB STANU
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO WYWOŁANEGO ZAKAŻENIAMI WIRUSEM SARS-COV-2
W okresie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ,
każdy pracownik ochrony musi posiadać i stosować dodatkowe, zapewnione przez wykonawcę na jego koszt,
wyposażenie higieniczno - sanitarne, to jest maski lub maseczki ochronne bądź przyłbice, zakrywające usta
i nos jak również płyn do dezynfekcji rąk- stosownie do wytycznych organów administracji publicznej oraz



organów sanitarnych, dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, takich jak muzea, w czasie
obowiązywania wyżej wskazanych stanów związanych z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Wykonawca
zobowiązany będzie to wyposażenie uzupełniać lub zmieniać, stosownie do aktualnie obowiązujących
przepisów prawa, zasad ich użytkowania oraz zgodnie z wytycznymi wyżej wskazanych organów.
6. Obowiązki pracowników ochrony:
- zabezpieczenie powierzonych do ochrony: obiektów i mienia Muzeum w Gliwicach,
- zapewnienie bezpieczeństwa osobom zatrudnionym oraz korzystającym z udostępnionych zbiorów
w obiektach Muzeum, w których mieszczą się ekspozycje,
- przeciwdziałanie ewentualnym przestępstwom i wykroczeniom / w szczególności przestępstwom przeciwko
mieniu/,
- zabezpieczenie mienia znajdującego się w ochranianych obiektach przed kradzieżą , uszkodzeniem lub
zniszczeniem,
- kontrola ruchu osobowego i materiałowego odbywającego się na terenie ochranianych obiektów Muzeum
w Gliwicach,
- obserwacja obrazu przekazywanego z systemu telewizji dozorowej, obsługa systemu sygnalizacji włamania
i napadu (dotyczy tych obiektów Muzeum w Gliwicach, gdzie takie systemy zastały zainstalowane) oraz
kontrola jego sprawnego funkcjonowania.
- obsługa systemu przeciwpożarowego
- prowadzenie dokumentacji ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dziennika
zmiany;
- wydawanie i przyjmowanie kluczy
- kontrola zamknięcia bram ogrodzenia zewnętrznego oraz drzwi i okien w chronionych obiektach,
- zapalanie i gaszenie oświetlenia zewnętrznego,
- kontrola obiektów w zakresie zagrożeń pożarowych, zagrożeń związanych z awariami ciągów
energetycznych, wodociągowych i ciepłowniczych oraz innych mających wpływ na stan bezpieczeństwa
w chronionych obiektach ,
- zapewnienie porządku w razie zaistnienia sytuacji zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu.
- w okresie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów
prawa, stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie dodatkowo monitorowanie i kontrola przestrzegania
przez publiczność oraz osoby odwiedzające obiekty Muzeum w Gliwicach reżimu sanitarnego wynikającego
z obowiązujących przepisów oraz wytycznych organów administracji publicznej i organów sanitarnych,
w szczególności zachowywania odstępów, używania płynów odkażających, maseczek.

7. Dobór pracowników wykonawcy:
1) 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.
2) Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo przekładać zbiorczą listę osób wykonujących usługę
na rzecz Zamawiającego wraz z informacją o sposobie zatrudnienia tych osób oraz oświadczeniami
wykonawcy o ich niekaralności.
3) Rotacja osób wykonujących usługę ochrony Muzeum ze strony wykonawcy w skali roku nie może
przekraczać 25 %, chyba że większych zmian zażąda Zamawiający. Ze względu na specyfikę ochranianych
obiektów 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.
4) Wykonawca nie może zatrudniać w Muzeum osób wykonujących usługę o orzeczonym stopniu
niepełnosprawności uniemożliwiającym lub utrudniającym wykonanie przedmiotu zamówienia.
5) Wykonawca zobowiązany jest aby pracownicy ochrony pełnili służbę w jednolitym, czystym schludnym
i eleganckim umundurowaniu - stroju służbowym, o charakterze wizytowym (biała lub niebieska koszula,
ciemny jednolity krawat, ciemna jednolita marynarka).
6) Kwalifikacje/umiejętności pracowników wykonawcy:
a) pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz
przeszkoleni przez wykonawcę w zakresie wykonywania dodatkowych zadań o których mowa w niniejszym
ogłoszeniu, dotyczących monitorowania i kontroli przestrzegania przez publiczność oraz osoby odwiedzające
obiekty Muzeum w Gliwicach reżimu sanitarnego;
b) pracownicy ochrony muszą posiadać doświadczenie w pracy w budynkach użyteczności publicznej.
7. Wykonawca zobowiązany jest terminowo uiszczać całość wynagrodzenia należnego pracownikom ochrony
ochraniającym obiekty Zamawiającego.



8. Wykonawca zobowiązany będzie przekazywać Zamawiającemu co miesiąc, nie później niż do 3ego dnia
miesiąca następnego, poświadczone przez siebie za zgodność z oryginałem kopie dzienników zmian
w ochranianych obiektach obejmujące okres danego miesiąca.
9.Termin wykonania zamówienia: od dnia 18.12.2020 do dnia 17.12.2021 r lub do wyczerpania środków
finansowych stanowiących maksymalne wynagrodzenie wykonawcy określone w zawartej umowie, zgodnie ze
złożoną przez wykonawcę ofertą, w zależności od tego co nastąpi pierwsze.
10. Obowiązującą formą zapłaty za przedmiot zamówienia będzie wynagrodzenie ryczałtowe obliczone według
ilości faktycznie przepracowanych godzin ochrony.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Określenie warunku:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838.),),
2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunku:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają polisę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia za
szkody wyrządzone na osobie i mieniu na kwotę minimum 2.000 000,00 (dwa miliony) złotych na jedno
i wszystkie zdarzenia.
3. Doświadczenie zawodowe.
Określenie warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że:
- w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wykonał prawidłowo w minimum 3 (trzech) obiektach muzealnych, w których były
przechowywane lub eksponowane zabytki, usługi polegające na ochronie osób i mienia (wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są
wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie).
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia powyższy warunek musi
spełnić co najmniej jeden z wykonawców.

4. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Określenie warunku:
Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) stacją monitorowania systemu sygnalizacji włamania i napadu,
b) grupą interwencyjną na terenie miasta Gliwice w składzie, co najmniej 2- osobowym złożonym
z kwalifikowanych pracowników ochrony. W przypadku alarmu czas dojazdu grupy interwencyjnej
do ochranianych obiektów nie może być dłuższy niż 8 minut.
c) dysponuje odpowiednimi osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. 14 pracownikami ochrony,
według wykazu na ZAŁĄCZNIKU NR 7 oraz posiada:
d) średnioroczne zatrudnienie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
działalności jest krótszy- w tym okresie w liczbie co najmniej 20 pracowników,
e) średnia liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres działalności jest krótszy
tym okresie w liczbie co najmniej 2 osób.
4. Warunek udziału niepełnosprawnych w ogólnym zatrudnieniu
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że ponad 50 % zatrudnionych przez
niego pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Warunek ten spełniony musi być przez każdego z wykonawców z osobna lub wszystkich wykonawców łącznie.

IV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.Zamawiający wyklucza z postępowania w następujących przypadkach:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2020 r. poz.1133 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks



karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012
poz. 769 );
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt. 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych
należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu,
lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej
umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału
w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.358);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.1076), złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
13) wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku
lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2020 r. poz.814) 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 2020 r.
poz.1228);
14) wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
15) jeżeli wykonawca, urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurent, uprawnieni do reprezentowania wykonawcy,
- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w l ini i  bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu
przysposobienia, opieki lub kurateli
- przed upływem 3 lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawali w stosunku pracy
lub zlecenia
- pozostają w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co
do bezstronności;
z:
a) zamawiającym,



b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, że nie zachodzą powyższe relacje
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
e) wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia odszkodowania;
16) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu,
ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
17) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 16 wyżej;
18) wykonawcę wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
19) wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 4 wyżej, 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.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ W CELU POTWIERDZENIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 9 do ogłoszenia i regulaminu,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem
podatków albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

3. zaświadczenie właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa 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 lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

5. oświadczenie wykonawcy, że wykonawca, a w przypadku wykonawców nie będących osobami fizycznymi,
urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnik spółki w spółce jawnej albo
komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurent, uprawnieni
do reprezentowania wykonawcy, nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1444 z późn. zm.) lub art. 46
lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( Dz.U. z 2020 r. poz.1133 z późn. zm.),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012
poz. 769);
jak również nie zostali prawomocnie skazani za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie
przeciwko środowisku, na karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
Wykonawca będący podmiotem zbiorowym oświadcza ponadto, że nie orzeczono wobec niego sądownie
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U.2020 r. poz.358).

6. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz.1076) - o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, ze powiązania
z innym wykonawca nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych poniżej, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1-6.

7. koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną
na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 838).

8. polisa ubezpieczeniowa potwierdzająca, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną
przez Zamawiającego w niniejszym ogłoszeniu

9. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8 do niniejszego ogłoszenia, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy w ostatnich trzech latach
przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie o treści ZAŁĄCZNIKA NR 6 , oraz wykaz pracowników ochrony, którzy bezpośrednio będą brali udział
w realizacji zamówienia na ZAŁĄCZNIKU NR 7 do niniejszego ogłoszenia i regulaminu.

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 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji 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. Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego
stanowi ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszego ogłoszenia. Pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty muszą



zawierać informacje dotyczące co najmniej:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu.
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego,
c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) 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.
Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt. 1 - 6 dotyczących
podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia,
a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

VI. KOMUNIKACJA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCAMI

1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywać się będzie:
- za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem lub osobiście na adres: Muzeum w Gliwicach, ul. Dolnych
Wałów 8a, 44-100 Gliwice
lub
- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż oferta wymaga formy pisemnej
2. Składane przez wykonawców zapytania do ogłoszenia i regulaminu powinny być opatrzone zapisem:
"Zapytanie do ogłoszenia dotyczące zadania pod nazwą: "Ochrona mienia w Muzeum w Gliwicach w okresie
od 18 grudnia 2020 do 17 grudnia 2021 roku"
3. Zamawiający nie odpowiada za wyjaśnienia udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje
nieuprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami, niż wymienione w niniejszym
ogłoszeniu.
4. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego jest:
• Pani Ewa Kowalska - Muzeum,
tel. +48 32/332 47 42, fax +48 32/332 47 42, e-mail: ekowalska@muzeum.gliwice.pl pok. 39, piętro 2
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do 16:00,

VII.WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, CENA, ODRZUCENIE OFERTY

1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności, na piśmie, czytelnie, na formularzu oferty
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia i Regulaminu.
Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty.
2. Wraz z ofertą należy złożyć upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów rejestrowych. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo,
3. 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,
4. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca przed
przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile są już znane, podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w 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. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone
do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
7. Oświadczenia oraz pełnomocnictwa, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu dotyczące wykonawcy
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca oraz dotyczące podwykonawców,
składane są w oryginale.



8. Dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej,
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
9. 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.
10. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca winien zastrzec, które spośród zawartych w ofercie
informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
11. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z oświadczeniem o tajemnicy przedsiębiorstwa
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do niniejszego ogłoszenia, należy umieścić w osobnej, wewnętrznej kopercie,
odrębnie od pozosta łych in formacj i  zawar tych w oferc ie  i  oznaczyć k lauzulą  "TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA". Nie można zastrzec informacji takich jak: adresy wykonawców, a także informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.
12. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty
związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi
wyłącznie wykonawca.
13 Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z ogłoszeniem.
14. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed terminem
otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:
"Oferta w postępowaniu pod nazwą:
"Ochrona mienia w Muzeum w Gliwicach w okresie od 18 grudnia 2020 roku do 17 grudnia 2021 r." Nie
otwierać przed 28 września 2019 godz. 11:15 "
15. Oferty należy złożyć do dnia 28.09.2019 r. do godz. 11:00 Miejsce składania: Gliwice ul. Dolnych Wałów
8a W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,
17. otwarcie ofert odbędzie się w dniu 28.09.2019r. o godz. 11:15 . Miejsce otwarcia: Muzeum w Gliwicach,
ul. Dolnych Wałów 8a.
18. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego ogłoszenia
i regulaminu,
19. Cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym
ogłoszeniu, wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie cenę brutto jednej godziny świadczenia usług
ochrony stanowiących przedmiot zamówienia. Ocenie Zamawiającego podlegać będzie cena całkowita brutto
oferty tj: szacunkowa cena brutto za cały okres obowiązywania umowy wykonywania usług ochrony, obliczona
w oparciu o szacunkowe ilości godzin świadczenia usług w poszczególnych obiektach.
20. Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy,
z zastrzeżeniem przypadków wyraźnie w umowie wskazanych;
21. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch
miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza
i wyższe zaokrągla się do 1 grosza".
22. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z właściwymi przepisami;
2) jej treść nie odpowiada treści Regulaminu lub niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 10
Regulaminu
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt 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 § 6 ust. 10 Regulaminu;
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w § 6 ust. 9 Regulaminu, na przedłużenie terminu związania
ofertą;
9) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego
bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
10) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
X. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Kryteria:
nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru
cena Wa=60,00 Ca=(Cmin/Cof)xWa)x100 pkt



doświadczenie Wb=40,00 Da=(Db/Dmax)xWd)x100 pkt
gdzie:
Kryterium cena – waga kryterium 60%
Cmin - najniższa cena
Cof - cena badanej oferty
Ca - liczba punktów w kryterium
Wa - waga w ocenianym kryterium
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100 x waga kryterium 60% = 60 punktów

Kryterium Doświadczenie - waga kryterium 40%, gdzie:
Da – liczba punktów w kryterium
Db- liczba punktów badanej oferty
Dmax - liczba punktów uzyskana w ofercie najwyżej ocenionej
Wd – waga kryterium
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100 x waga kryterium 40% = 40 punktów
będzie obliczone z zastosowaniem niżej podanej punktacji:
Obiekty Punktacja (za każdą pozycję)
1) Muzea i obiekty, w których przechowywane są zbiory.
1 obiekt - 20 pkt
2 obiekty - 40 pkt
3 i więcej obiektów -60 pkt
2) Skanseny, Galerie Sztuki, Urzędy Administracji Państwowej i Samorządowej, instytuty i laboratoria naukowo
badawcze, firmy zajmujące się tworzeniem i wdrażaniem programów komputerowych
1 obiekt - 10 pkt
2 obiekty - 20 pkt
3 i więcej obiektów -30 pkt.
3) Inne budynki użyteczności publicznej, firmy produkcyjne
1 obiekt - 3 pkt
2 obiekty - 6 pkt
3 i więcej obiektów - 10 pkt
Maksymalna ilość punktów do zdobycia - 100, x waga kryterium 40% = 40 punktów

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców
w zakresie powyższych kryteriów. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią ogłoszenia i regulaminu
i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryteria.

XI. ZAWARCIE UMOWY, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach
określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2 do ogłoszenia,

2. Podpisanie umowy nastąpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako
najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień przed
terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy o współpracy podmiotów
działających wspólnie,

4. W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych
należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone
przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru,

5. Najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed podpisaniem umowy) wykonawca jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

6. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczy opłaconą polisę OC na kwotę nie mniejszą niż
wymagana w ogłoszeniu suma gwarancyjna, zobowiąże się do jej przedłużania tak aby obowiązywała na cały
okres umowy, przedkładając każdorazowo najpóźniej na trzy dni przed wygaśnięciem poprzedniej, następną.



7. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, jest zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie,
2) zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść wyłącznie w jednej lub kilku formach
wymienionych poniżej:
- w pieniądzu;
- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać
sformułowanie Gwaranta lub Poręczyciela do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty
zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, gdy wykonawca nie wykonał przedmiotu zamówienia lub wykonał
z nienależytą starannością. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji,
9. Termin ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi obejmować cały okres wykonywania
przedmiotu umowy oraz 30 dni po jego zakończeniu,
10. W przypadku przedłożenia poręczenia, gwarancji nie zawierającej wymienionych powyżej elementów bądź
posiadającej jakiekolwiek dodatkowe zastrzeżenia, zamawiający uzna, że wykonawca nie wniósł
zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy nr 63 1050 1285 1000 0002 0211 2793 - potwierdzenie przelewu (kopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty) należy przekazać
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
12. Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2
do ogłoszenia. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru na warunkach określonych we wzorze umowy.
XII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważnia postępowanie:
1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu
2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty;
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia.
XIII Informacja dotycząca ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, oraz danych osób przy pomocy których wykonywane
będzie zamówienie, jest Muzeum w Gliwicach reprezentowane przez Beatę Badurę Witułę Zastępcę Dyrektora
.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Dominik Hąc e-mail: d.hac@jpm-adwokaci.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).
zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, pod nazwą
Ochrona mienia Muzeum w Gliwicach od 18 grudnia 2020 do 17 grudnia 2021
4. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp
5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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.
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących oraz
danych osób przy pomocy których wykonywane będzie zamówienie, jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób



zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Powyższe informacje zobowiązany jest Pan/Pani przedstawić dodatkowo osobom, przy pomocy których
wykonywać będzie Pan/Pani zamówienie.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
***  Wyjaśnienie:  prawo do ograniczenia przetwarzania n ie ma zastosowania w odnies ieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego.

Uwaga: Komplet załączników wraz z ogłoszeniem jest do pobrania na stronie internetowej Zamawiającego
www.muzeum.gliwice.pl w zakładce Zamówienia publiczne.

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,
2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - wzór umowy,
2) ZAŁĄCZNIK NR 3 - oświadczenie o grupie kapitałowej,
3) ZAŁĄCZNIK NR 4 - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego,
4) ZAŁĄCZNIK NR 5 - oświadczenie o tajemnicy przedsiębiorstwa,
5) ZAŁĄCZNIK NR 6 - informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników i liczby personelu
kierowniczego,
6) ZAŁĄCZNIK NR 7- wykaz osób,
7) ZAŁĄCZNIK NR 8 - wykaz usług,
8) ZAŁĄCZNIK NR 9 - oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu,

18-09-2020 r.  Teresa Samotus
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Z-ca Dyrektora

18-09-2020 r.  Beata Badura-Wituła
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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