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Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego  

w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania  

i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). 
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1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

Muzeum Archeologiczno - Historyczne w Elblągu,  
82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta 11  
tel. +48 55 232 72 73,  
muzeumel@elblag.com.pl, www.muzeum.elblag.pl ,  
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) na ePUAP: /MAHElblag/SkrytkaESP 

 

2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA  

Numer referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: MAH.251.1.2022 
 

3. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający udziela zamówienia w trybie podstawowym, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie  
o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie 
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. 

 
 
 

4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

4.1.  Przedmiotem zamówienia jest: 
Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-Historycznego  

w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania  

i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). 

Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna osób, obiektów, terenu i mienia Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Elblągu ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg,  
w granicach wyznaczonego i oznakowanego obszaru obiektu zgodnie z Ustawą z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), prowadzona w formie: 

 bezpośredniej ochrony fizycznej sprawowanej przez pracownika ochrony wpisanego na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - 24h/dobę przez 7 dni w tygodniu, w każdy 
dzień roku, w tym w dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wolne ustanowione 
Zarządzeniem Dyrektora, całodobowo; 

 całodobowej ochrony doraźnej polegającej na monitorowaniu sygnału napadu, włamania  
i alarmu pożarowego z lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w Muzeum łączem 
dwutorowym; 

 Kontrola pobierania i zdawania kluczy do pomieszczeń Muzeum, kontrola „Księgi wydawania 
kluczy” 

 Aktualizacja „Planu Ochrony Muzeum”. 
 

Budynki, Gimnazjum i Podzamcza, objęte dozorem wpisane są do rejestru zabytków oraz 
podlegają obowiązkowej ochronie i umieszczone są w Ewidencji Wojewody Warmińsko – 
Mazurskiego pod pozycją 277. Decyzja Nr DA33/2001r. z dnia 10.10.2001r. Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego 

 
 

mailto:muzeumel@elblag.com.pl
http://www.muzeum.elblag.pl/
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4.2.  Niniejszy opis ma charakter ogólnej informacji o przedmiocie zamówienia. Szczegółowy zakres 
przedmiotu zamówienia został przedstawiony w dokumencie - Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego SWZ. 

 
4.3. Kody CPV (Wspólny Słownik Zamówień)  

79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie 

92.52.12.00-1 Usługi ochrony wystaw i eksponatów 

92.52.20.00-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 
 
4.4. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę  

4.4.1 Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przez cały okres realizacji 
usługi wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników bezpośrednio 
świadczących usługi ochrony. Ilość pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony 
do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych zgłoszonych przed 
podpisaniem umowy. Do pracowników Podwykonawców zapisy o pracownikach 
zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się 
odpowiednio. 

4.4.1.1 Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia stanowią:  
- czynności całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej.  

 
4.4.2. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,  

o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 2, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań.  
a) w celu wykazania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wskazanych w pkt 4.4.1, wykonujących określone w pkt 4.4.1.1 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest złożyć 
Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy oświadczenia, że osoby 
wykonujące czynności całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej, zatrudnione są na 
podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę 
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r.  
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest 
podać liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia. Do oświadczenia 
Wykonawca obowiązany jest dołączyć uwierzytelniony odpis ostatniej deklaracji ZUS 
DRA złożonej przed datą składania oświadczenia lub deklarację zgłoszenia do 
ubezpieczeń ZUS ZUA. Jeżeli podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast odpisu deklaracji ZUS-DRA lub ZUS ZUA, 
składa równoważny dokument wydany przez właściwy organ w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

b) na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne 
oświadczenie, o którym mowa w lit. a wraz z aktualną deklaracją ZUS DRA w terminie 
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do 5 dni od wezwania; 
c)  w przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości 

oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w lit. a i b Zamawiający zwróci się  
z wnioskiem do inspekcji pracy o przeprowadzenie kontroli;  

d) jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę 
wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca 
zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści 
lit. a – c, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę 
obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę; 

e) w razie niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w pkt 
4.4.1.1, Zamawiający przewiduje stosowanie kar umownych, których wysokość regulują 
zapisy umowy o wykonanie zamówienia. 

 
4.5. Wymagany okres gwarancji dla zamówienia: brak 

 
4.6. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności Ustawie z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. 2017 poz. 459 z późn. zm..), oraz Ustawie z dnia 19 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).  

 
 

5. PODWYKONAWSTWO  

Zamawiający dopuszcza do udziału w przedmiocie zamówienia Podwykonawców. Zamawiający żąda 
wskazania przez Wykonawcę w OŚWIADCZENIU WYKONAWCY o powierzeniu wykonania części 
zamówienia Podwykonawcom, składanym wraz z Ofertą, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do 
niniejszej SWZ, części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcom, z podaniem nazw 
(firm) Podwykonawców.  
- Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi Oświadczenie, że Podwykonawca nie podlega 
wykluczeniu i spełniania warunki udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 lub 
podmiotowe środki dowodowe dotyczące tego Podwykonawcy. 
- Jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  
w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę 
pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 
- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 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. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.  
- Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
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6.  INFORMACJĘ O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.  
 

7. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA ELEKTRONICZNA,  

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  
 

8. INFORMACJA O OFERCIE WARIANTOWEJ  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
 

9. ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 

10. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w następujących terminach: 

21.05.2022r. – 20.05.2023r. 24 h/dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni, 8760h 
 

11.  PODSTAWY WYKLUCZENIA  

 
 1. Zamawiający nie wymaga przedstawienia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia.  
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi 
którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp:   
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:  
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,  
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,  
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie,  
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu  
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia 
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,  
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu 
popełnienie tego przestępstwa,  
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.  
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),  
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo  
oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności  
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dokumentów,  o  których  mowa  w  art.  270-277d  Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,  
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania  
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;  
2) 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 1;  
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzją administracyjną o zaleganiu  
z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że 
Wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;  
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  
5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł  
z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli 
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji 
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy  
z Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.  
7) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego złoży Oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór stanowi Załącznik nr 10. 
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.  
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 
ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 
ustawy Pzp.  
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 ustawy 
Pzp, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.  
5. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
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12. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:   
1) Nie podlegają wykluczeniu (na zasadach określonych w części 11 SWZ);  
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.   
Wykonawca  do  oferty  dołącza  oświadczenie  o  niepodleganiu  wykluczeniu  i  spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, wzór stanowi Załącznik nr 3.  
  
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.  
Zamawiający nie wymaga dokumentów potwierdzających zdolność do występowania w obrocie 
gospodarczym.  
 
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z 

odrębnych przepisów:   
Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług  
ochrony osób i mienia, realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej – koncesja na 
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą  
z dnia 22 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) o ochronie osób i mienia.   
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił, na potwierdzenie spełniania tego warunku: 
Koncesję na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 
sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) – kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przed osoby mające prawo do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy . 
Zamawiający w związku z powyższym może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie. 

 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  
Posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia – Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia w wysokości min. 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy), ważne na dzień 
składania oferty.  

   Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił, na potwierdzenie spełniania tego warunku: 
Dokument (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) potwierdzający, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 
Zamawiający w związku z powyższym może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
aktualnego na dzień złożenia podmiotowego środka dowodowego w tym zakresie. 
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4) zdolności technicznej lub zawodowej:  
a. Wykonawca  spełni  warunek,  jeżeli  wykaże,  że  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał 
(wykonuje) minimum 1 usługę ochrony osób i mienia obiektu użyteczności publicznej*, o wartości 
wykonanej usługi, w okresie następujących po sobie 12 miesięcy, min. 190.000,00 zł brutto (słownie: 
sto dziewięćdziesiąt tysięcy).  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił, na potwierdzenie spełniania tego warunku, listę 
usług zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 7. 

 
*  budynek  użyteczności  publicznej  -  należy  przez  to  rozumieć  budynek  przeznaczony  na potrzeby  
administracji  publicznej,  wymiaru  sprawiedliwości,  kultury,  kultu  religijnego, oświaty,  szkolnictwa  
wyższego,  nauki,  wychowania,  opieki  zdrowotnej,  społecznej  lub socjalnej,  obsługi  bankowej,  
handlu,  gastronomii,  usług,  w tym  usług  pocztowych  lub telekomunikacyjnych,  turystyki,  sportu,  
obsługi  pasażerów  w transporcie  kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do  wykonywania  podobnych  funkcji;  za  budynek  
użyteczności  publicznej  uznaje  się  także budynek biurowy lub socjalny.  
Uwaga:  Jedna  usługa  to  jedna  umowa,  w  ramach  której  wykonano  lub  nadal  są wykonywane  
usługi  ochrony,  odpowiadające  postawionemu  warunkowi.  Wykonawca może wykazać, zgodnie ze 
swoim wyborem, usługę wykonaną lub wykonywaną, przy czym:   
-  pod pojęciem usługi wykonanej należy rozumieć usługę zrealizowaną (rozpoczętą i zakończoną w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert), która była realizowana w okresie 
następujących po sobie min. 12 miesięcy;   
-  pod pojęciem usługi wykonywanej należy rozumieć usługę będącą w trakcie realizacji (aktualnie 
wykonywaną), której wykonana część wyniosła co najmniej 190.000,00 zł brutto i była wykonana  
w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy.   

 
b. Posiadanie stacji monitorowania alarmów wraz z grupą interwencyjną; 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił oświadczenie zawarte w pkt. 7.3.2 Załącznika nr 3 do 
SWZ „Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania”, na potwierdzenie spełniania tego warunku. 

 
c. Spełnianie warunku monitorowania systemów SAP zgodnie z dokumentem wydanym przez 
Komendę Główną PSP z lipca 2013r.: Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące 
uzgadniania przez komendanta Powiatowego (miejskiego) PSP sposobu połączenia urządzeń 
sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy PSP lub wskazanym 
przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (miejskiego) PSP.  
 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wypełnił oświadczenie zawarte w pkt. 7.3.3 Załącznika nr 3 do 
SWZ „Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania”, na potwierdzenie spełniania tego warunku. 

 
d. zatrudnia pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.  
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Wykonawca spełni warunek, jeżeli złoży oświadczenie, że dysponuje osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i są one wpisane na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U  
z 2020 r., poz. 838), zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 8. 
 

3. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe, wymienione 
w punkcie 12 ppkt. 2, ppkt. 3 i ppkt.4, środki dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może  
w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.  

 
3.  Poleganie na zasobach innych podmiotów:  

1) 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 podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego go z nimi stosunków prawnych.  

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 
podmioty te wykonają usługi, do realizacji, których te zdolności są wymagane.  
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,  
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, 
wzór stanowi Załącznik nr 6.  
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

a)  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, 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 ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 
112 ust. 2 pkt 3) i 4), a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem Wykonawcy.  
  
4.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:  
W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze 
(konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych, w tym:  
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 
ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia  
umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego 
pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców 
w sposób umożliwiający ich identyfikację.   
2) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale 
11 wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla 
każdego konsorcjanta oddzielnie, wzór stanowi Załącznik nr 3.  
3) W odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający 
wymaga, aby doświadczeniem, o którym mowa w rozdziale 12 ust. 2 pkt. 4 ppkt. a SWZ - w zakresie 
wykonanych usług wykazał się konsorcjant, który będzie wykonywał kluczowy zakres usług.  
 
5. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów 
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra  
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od 
Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z  dnia  
30  grudnia  2020  r.  w  sprawie  sposobu  sporządzania  i  przekazywania  informacji  oraz wymagań  
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

 
6.  Podwykonawcy.  
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części usług innej firmie (Podwykonawcy) jest  
zobowiązany do:  
1) określenia w złożonej ofercie (na Formularzu oferty – Załącznik nr 2 do SWZ) informacji, jaka część 
przedmiotu zamówienia będzie realizowana przez Podwykonawców z podaniem jego danych, jeżeli są 
znane. Dane Podwykonawcy zawarte w Formularzu Oferty muszą być identyczne z danymi zawartymi 
w Oświadczeniu Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia Podwykonawcom, którego 
wzór stanowi Załącznik nr 5. 
2) przedstawi Oświadczenie, że Podwykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniania warunki udziału 
w postępowaniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 lub podmiotowe środki dowodowe dotyczące 
tego podwykonawcy. 
- Jeżeli wobec Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca  
w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego zastąpił tego Podwykonawcę 
pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji części zamówienia. 
- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, 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. Przepis art. 122 stosuje się odpowiednio.  
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3) Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia zgłosić nowych 
Podwykonawców do realizacji zamówienia. 

 

 

13. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH 
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH 
TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KORESPONDENCJI 
ELEKTRONICZNEJ; 

 
13.1. Informacje ogólne. 
1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim.  
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 
odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,  
ePUAPu,  dostępnego  pod  adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.  
3. Zamawiający  wyznacza  następujące  osoby  do  kontaktu  z  Wykonawcami:  
Pan: Grzegorz Stasiełowicz, tel. 55 232 72 73 email: g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl  
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi 
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących  
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do 
komunikacji”.   
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,  
elektronicznych  kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane 
zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania  
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).   
6. Maksymalny rozmiar  plików  przesyłanych  za  pośrednictwem  dedykowanych formularzy: „Formularz  
złożenia, zmiany, wycofania oferty  lub  wniosku”  i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.   
7. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich 
przekazania na ePUAP.   
8. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ, 
dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając 
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  
 
13.2. Złożenie oferty   
  
1. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, 
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na 
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest 
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.  
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  
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4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/  
5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,  
zawierają  informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16  
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, 
 w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym 
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”  
a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.    
6. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków  udziału  w  
postępowaniu  lub  kryteriów  selekcji,  w  zakresie wskazanym w SWZ pkt. 12,  w formie elektronicznej  
lub w postaci  elektronicznej  opatrzonej  podpisem  
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.   
8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego 
również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 
miniPortalu  
9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
 
13.3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 
wniosków)   
  
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami  
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 12.2), zawiadomień oraz 
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:  
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego  przez  miniPortal. We wszelkiej 
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 
numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).   
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 
g.stasielowicz@muzeum.elblag.pl.    
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do  
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób  
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi  
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia  30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania  
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.  
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.  
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy.  
                                                            
14.4. Otwarcie ofert;  
1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.04.2021 r., o godzinie 11.30.  
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2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po  
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 
odszyfrowania.   
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania informacje o: (1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 
prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały  
otwarte; (2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 
 
14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ;  
1. Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym 
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 30 dni.  
2. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą  
określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do  
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni.  
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  
 
 
15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY I FORMA SKŁADANYCH DOKUMENTÓW   
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  
2. Ofertę należy złożyć w języku polskim, sporządzoną pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 
(czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym 
lub podpisem osobistym. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.  
3. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  
4.  Dokumenty składane wraz z ofertą:  
- ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem Formularza oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. 
Ponadto do oferty należy załączyć:   
- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 3 do SWZ.  
 
4. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  
w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy i wymagane zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (czyli 
opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym.   
5. W przypadku gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio 
wykonawcy, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu 
udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego 
podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi  
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 
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wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający 
zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, 
przekazuje się ten dokument.  
6. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty,  
w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty potwierdzające umocowanie 
do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci  
papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym (czyli opatrzoną podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej  
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego 
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.  
7. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, dokonuje  
w przypadku:  
7.1. podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, w zakresie podmiotowych środków 
dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich 
dotyczą;  
7.2. innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy – odpowiednio 
Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, 
które każdego z nich dotyczą.   
8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może 
dokonać również notariusz.  
9. Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku 
obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.   
10. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 
ust. 4 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca ma obowiązek   
wydzielić z oferty te informacje. Podczas dodawania załączników do oferty Wykonawca ma możliwość  
ustawienia ich jako jawne lub niejawne. W razie jednoczesnego wystąpienia w danym dokumencie lub 
oświadczeniu treści o charakterze jawnym i niejawnym, należy podzielić ten plik na dwa pliki i każdy  
z nich odpowiednio oznaczyć. Odpowiednie oznaczenie zastrzeżonej treści oferty spoczywa na 
Wykonawcy.  
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 
pod rygorem możliwości ich odtajnienia. 
W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, informacje te 
będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach, jak pozostałe niezastrzeżone informacje.  
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.   
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub nieterminowe złożenie oferty. 
Zaleca się, aby założyć profil Wykonawcy i rozpocząć składanie oferty z odpowiednim wyprzedzeniem.  
13. Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.  
14. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
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w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). 
Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając 
ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane. Pełnomocnictwo,  
o którym mowa powyżej, powinno być w formie elektronicznej (czyli opatrzoną podpisem 
kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 
osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców oraz zostać przekazane w ofercie wspólnej 
Wykonawców.   
Pełnomocnik, o którym mowa powyżej, pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania  
i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp. Wszelkie oświadczenia pełnomocnika 
Zamawiający uzna za wiążące dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.  
Nie dopuszcza się uczestniczenia któregokolwiek z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie 
zamówienia w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Niedopuszczalnym jest również złożenie przez któregokolwiek  z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielnie zamówienia, równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia.  
Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.    
 
16.  TERMIN SKŁADANIA OFERT;  
  
Oferty należy złożyć za pośrednictwem:  
https://miniportal.uzp.gov.pl  
W terminie do 14.04.2021 r. do godz. 11:00.  
  
17.  TERMIN OTWARCIA OFERT;  
 
1. Otwarcie (rozszyfrowanie) ofert  złożonych  za  pośrednictwem  Systemu  teleinformatycznego  -
nastąpi dnia 14.04.2021 r. godzina 11:30.   
2. W przypadku awarii tego systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie 
określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.  
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego  
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
4. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni informacje o:  
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności  
gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach  
  
18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY;  
1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie,  
z wyodrębnieniem należnego podatku VAT- jeżeli występuje.  
2. Cena musi być jednoznaczna i ostateczna.  
3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).  
4. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. 
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Cena winna obejmować w szczególności koszty prac związanych z przygotowaniem do realizacji usługi, 
zabezpieczenie kosztów dotyczących materiałów niezbędnych do świadczenia usługi, wyposażenia 
stanowisk pracy osób realizujących usługę, koszty związane z ubezpieczeniami, zakładane marże, koszt 
ryzyk pojawiających się podczas realizacji zamówienia, jakie na obecnym etapie postępowania mogą być 
zidentyfikowane.  
5. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu  
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy. 
6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,  
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów  
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, 
składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego 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.  
7. Wzór Formularza Oferty został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do 
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza  
8. W cenie oferty należy uwzględnić również wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia między  
innymi: koszt zakupu środków czystość, sprzętów i innych materiałów i narzędzi niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  
9. W cenie należy uwzględnić wszystkie koszty Wykonawcy mające wpływ na cenę oferty w tym również 
związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.   
10. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich 
obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i 
usług) zwaną dalej łączną ceną brutto oferty.  
11. Cena oferty oraz ceny jednostkowe powinny być podawane z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku.  
 
19.  OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT;  
 Ocena punktowa Ofert zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego  
w Formularzu oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 
 

- Kryterium Cena – 60 pkt. 

- Kryterium doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia przy ochronie fizycznej obiektu 

instytucji kultury – 40 pkt. 

1. Podstawą oceny w „Kryterium Cena” jest oferowana cena za realizację całości zamówienia. Liczba 
punktów dla każdej oferty zostanie ustalona wg poniższego wzoru:  
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           Cmin    x 60 pkt 

C =     C bad           
 
gdzie:  
 
C –  liczba punktów badanej oferty,  
C min.  – najniższa cena wypływająca z ważnych ofert,  
C bad.  – cena oferty badanej. 
 
2. Ocena punktowa w Kryterium „doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia przy 
ochronie fizycznej obiektu instytucji kultury” zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy 
zawartego w Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. I tak, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
osoby (…) wyznaczone do realizacji zamówienia będą miały co najmniej 2 letnie doświadczenie  
w realizacji usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. usług ochrony fizycznej obiektu 
instytucji kultury (…) Wykonawca może otrzymać następującą ilość punktów: 
 
0 pkt. - w przypadku gdy postawionego kryterium nie spełnia ani jeden pracownik spośród wskazanych  
w oświadczeniu Wykonawcy określonym w Załączniku nr 8 do SWZ,   
 
20 pkt. – w przypadku gdy postawione kryterium spełnia do 50% pracowników, nie mniej niż jeden 
pracownik, spośród wskazanych w oświadczeniu Wykonawcy określonym w Załączniku nr 8 do SWZ, 
 
40 pkt. - w przypadku gdy postawione kryterium spełnia powyżej 50% pracowników spośród wskazanych 
w oświadczeniu Wykonawcy określonym w Załączniku nr 8 do SWZ. 
 
3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.  
4. Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że oferta zawiera oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, niepowodujące  
istotnych zmian w treści oferty, Zamawiający je poprawi, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, 
którego oferta została poprawiona.  
5. W przypadku, gdy Zamawiający dokona poprawienia w ofercie oczywistych omyłek rachunkowych  
- w trakcie oceny ofert Zamawiający uwzględni konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.  
6. Jeżeli w postępowaniu zostaną złożone oferty, które uzyskały taką samą liczbę punktów Zamawiający 
wezwie Wykonawców w terminie określonym przez Zamawiającego do złożenia ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
złożonych ofertach.  
7. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
 
20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;  
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa na  
warunkach podanych we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji warunków 
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zamówienia (Załącznik nr 9) oraz w ofercie przedstawionej przez Wykonawcę. Powyższy załącznik  
zawiera również warunki zmiany zawartej umowy.  
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta  
została wybrana jako najkorzystniejsza.  
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zawarcia umowy. Niepodpisanie umowy przez Wykonawcę  
w wyznaczonym terminie będzie uznane przez Zamawiającego za uchylanie się od zawarcia umowy.  
4. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom składającym wspólną ofertę, Zamawiający  
przed zawarciem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  
 
21.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO;  
1. Zamawiający przekazuje wzór Umowy - Załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,  
która będzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego.  
2. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  
na warunkach określonych we Wzorze Umowy.  
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w 
ofercie.  
4. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455  
ustawy Pzp.  
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.  
  
22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY.  
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.  
2.  Odwołanie przysługuje na:  
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 
obowiązany na podstawie ustawy.  
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie  
elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.  
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o  
którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem 
Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.  
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki  
ochrony prawnej” ustawy Pzp.  
  
23. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 109 UST. 1, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY JE 
PRZEWIDUJE;  
Zamawiający nie przewiduje podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1.  
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24. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK WNIESIENIA 
WADIUM;  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  
  
25. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEŻELI 
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE OBOWIĄZEK JEGO WNIESIENIA;  
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 
26. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WIZJI LOKALNEJ LUB 
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 131 UST. 2, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ ALBO WYMAGA ZŁOŻENIA 
OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNEJ LUB SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTÓW;  
 
Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. Przedstawiciel (przedstawiciele) 
Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektu, w celu uzyskania informacji dla poprawnego 
przygotowania oferty. Nieprzeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia 
oferty.  
Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji telefonicznie w Sekretariacie Muzeum, Bulwar Zygmunta 
Augusta 11, 82-300 Elbląg, telefonicznie lub e-mailem, z podaniem osób w niej uczestniczących, ustalając 
datę i godzinę – tel. 55 2327273, e-mail: muzeumel@elblag.com.pl;  
Osoba odpowiedzialna ze strony Zamawiającego: Przemysław Wiśniewski.  
  
27. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA 
MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W 
WALUTACH OBCYCH;  
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
 
28. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE ICH ZWROT;  
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
 
29. INFORMACJĘ O ZASTRZEŻENIU MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
WYŁĄCZNIE PRZEZ WYKONAWCÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 94, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY 
PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA;  
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez  
Wykonawców, o których mowa w art. 94.  
  
30.  INFORMACJĘ O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH 
ZADAŃ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121;  
Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania kluczowych części zadań.   
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31. WYMÓG LUB MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA OFERT W POSTACI KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB 
DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKREŚLONEJ W ART. 93.  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93  
 
 
32. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH  
  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016r. 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 - informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, 
Bulwar Zygmunta Augusta 11, 82-300 Elbląg. 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. Ochrona fizyczna osób, obiektów, terenów i mienia Muzeum 
Archeologiczno-Historycznego w Elblągu, ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów 
sygnalizacji włamania i napadu (SWiN) sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). 
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp; 
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 
5) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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; 
6) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
7)  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; 
8) 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. 
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Zgodnie z przytoczonymi jw. przepisami RODO, po stronie Wykonawcy także powstaje obowiązek 
informacyjny w przypadku pozyskiwania danych osobowych bezpośrednio od wykonawców, gdy 
zamawiający uzyska od Wykonawcy dane osobowe dotyczące innych osób (np. osób, których dane służą 
do wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do 
realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane 
jako podwykonawca). Obowiązek ten jest uregulowany w art. 14 RODO. 
W związku z powyższym, dla uzyskania przez Zamawiającego potwierdzenia, że osoby, których dane 
osobowe są przekazywane Zamawiającemu, dysponują już wskazanymi informacjami, jak również w celu 
właściwego zabezpieczenia i ochrony danych tych osób, z których Wykonawca będzie korzystał, 
przekazanych przez Wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego zamówienia publicznego,  
a dotyczącego pozyskania przez Wykonawcę danych osobowych od osób trzecich dla przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego niniejszym informuję, że wraz ze składaną ofertą 
Wykonawca winien przedłożyć stosowne oświadczenie w tej sprawie. 

 

33. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEJ SWZ  

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 
Załącznik nr 2 - Wzór formularza oferty  
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania 
Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich. 
Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o powierzeniu wykonania części zamówienia 

podwykonawcom 
Załącznik nr 6 – Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia  
Załącznik nr 7 – Wykaz usług zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – za ten okres.  
Załącznik nr 8 – Wzór wykazu pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej.  
Załącznik nr 9 - Wzór umowy 
Załącznik nr 10 - Wzór oświadczenia dotyczącego przynależności/braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej – składane na wezwane Zamawiającego. 
 


