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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296678-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Sierpc: Usługi ochroniarskie
2019/S 121-296678
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
ul. Narutowicza 64
Sierpc
09-200
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64
Tel.: +48 242752883 / 608062652
E-mail: skansen@mwmskansen.pl
Faks: +48 242755820
Kod NUTS: PL923
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mwmskansen.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mwmskansen.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mwmskansen.pl

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
Numer referencyjny: DzAI 281/03/19
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II.1.2)

Główny kod CPV
79710000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia
ruchomego) w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przez koncesjonowanego Wykonawcę polegająca na:
świadczeniu w sposób ciągły na terenie skansenu usług ochrony osób i mienia w systemie całodobowym
we wszystkie dni tygodnia przez pracowników ochrony, zapewnienie pracownikom ochrony wsparcia Grupy
interwencyjnej; całodobową obsługę urządzeń systemów zabezpieczeń technicznych z obowiązkiem
natychmiastowego reagowania na zaobserwowane zaistniałe przypadki; prowadzeniu stałego monitoringu
systemu alarmowego obiektów i mienia należących do polegającego na odbiorze sygnałów generowanych w
obiektach Muzeum i przesyłanych do centrali monitoringu Wykonawcy oraz w razie potrzeby reakcja Grupy
interwencyjnej; konwojowaniu wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,5 jednostki obliczeniowej.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 376 563.90 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL923
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa, o której mowa w II.1.4) niniejszego ogłoszenia.
2. Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia Grupy interwencyjnej wskazując, iż czas
dojazdu patrolu interwencyjnego od chwili wezwania do: obiektów położonych w granicach administracyjnych
Miasta Sierpca (ratusz – pl. Kard. Wyszyńskiego 1, skansen – ul. Narutowicza 64) nie może być dłuższy niż 5
minut; obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu nie może być dłuższy niż 15 minut.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez Wykonawcę posiadającego
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
europejskich norm zapewnienia jakości w zakresie przedmiotowych usług np. Certyfikat ISO 9001-2008 lub inny
równoważny dokument.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 3.5 SIWZ
Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości np. Certyfikatu ISO 9001-2008 lub innego równoważnego
dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania
ww. dokumentów, może złożyć inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków
zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości.
5. Na mocy z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą, Zamawiający wymaga w
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toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.6.1974 roku
– Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 roku poz. 1502 ze zm.) wszystkich osób wykonujących czynności dozoru
i ochrony wskazane w przedmiocie zamówienia. Osoby te muszą być zatrudnione na umowę o pracę w
wymiarze pełnego etatu. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących usługę
konwojowania oraz Grupy interwencyjnej.
6. Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 3 Ustawy Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokości nie większej niż 10 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług.
7. Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 2 pkt 10 Ustawy Zamawiający informuje o obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy
Zamawiający dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę zamówienia w
zakresie dot. działania Grupy interwencyjnej.
8. Z zastrzeżeniem zawartym powyżej Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji
zamówienia, pod warunkiem spełnienia przez Pracowników ochrony podwykonawcy następujących wymagań:
wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
posiadania uprawnień do posługiwania się bronią oraz posiadania przez podwykonawcę koncesji wydanej przez
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia na podstawie ustawy z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie Koordynatora ochrony / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 Ustawy tzn. najpierw dokona
oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
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1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2018r.
poz. 2142 z późn. zm.). W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona
jako najkorzystniejsza ww. warunków Zamawiający żąda aktualnej koncesji lub dokumentu potwierdzającego,
że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że każdy z nich posiada
ww. koncesję i nie podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda od
Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, 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;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
5) oświadczenia Wykonawcy:
a) o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o
zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w
przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
b) o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia
publiczne,
c) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445),
Które można sporządzić wg Załącznika nr 7 do SIWZ.
5. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza RP zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126 z dnia 27.7.2016).
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda
dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000
000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. wymaganych dokumentów, Zamawiający
dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych).
2. Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie
z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego
powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza
warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
1) wykazu wykonanych usług opisanych w warunkach udziału w niniejszym postępowaniu, 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 usługi zostały wykonane, sporządzonego
wg Załącznika nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie,
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
sporządzonego wg Załącznika nr 6 do SIWZ.
2. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego 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.
3. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były
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wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że:
1) posiada doświadczenie w zakresie wykonania usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia tj. wykonał
lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi (umowy) w zakresie ochrony fizycznej osób i
mienia w tym:
a) co najmniej jedną usługę (umowę) polegającą na ochronie osób i mienia w obiekcie użyteczności publicznej,
która była lub jest realizowana nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert oraz ma łączną zrealizowaną (zafakturowaną) wartość brutto liczoną do terminu składania ofert
nie mniejszą niż 700 000,00 PLN oraz
b) co najmniej jedną usługę (umowę) polegającą na ochronie osób i mienia w obiekcie/ obiektach zabytkowych,
która była lub jest realizowana nieprzerwanie przez okres co najmniej 18 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert oraz ma łączną zrealizowaną (zafakturowaną) wartość brutto liczoną do terminu składania ofert
nie mniejszą niż 700 000,00 PLN.
Uwaga: przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów.
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które są wyznaczone przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia, tj.:
a) Koordynatorem ochrony - osobą nadzorującą, organizującą i kierującą zespołem Pracowników ochrony
fizycznej, wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymującą się co najmniej 3
letnim doświadczeniem w nadzorowaniu Pracowników ochrony w obiekcie/obiektach użyteczności publicznej;
b) co najmniej 16 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymującymi
się co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie wykonywania obowiązków Pracownika ochrony;
c) co najmniej jedną zmotoryzowaną Grupą interwencyjną – minimalny skład osobowy grupy to 2 osoby –
wszystkie osoby muszą być wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
2. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu w zakresie osób niezbędnych do wykonania zamówienia
Zamawiający wskazuje, co następuje:
1) Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających
posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem.
2) Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu i
SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, ze osoba ta
legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie
w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia
22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U z 2018 r. poz. 2272).
3. Zgodnie z art. 22 a Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający ocenia, czy udostępniane
Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub
ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy.
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4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał, że posiada aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2018 r.
poz. 2142 z późn. zm.).
2. Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 2142 z
późn. zm.) lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub
handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie każdy z Wykonawców musi posiadać w/
w koncesję lub dokument.
4. Zgodnie z warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca
obowiązany jest dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia osobami wpisanymi na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zawarty jest w Załączniku nr 8 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Zamawiający przewidział w SIWZ możliwość dokonania zmiany
Umowy zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ).

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/07/2019
Czas lokalny: 10:00
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IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/07/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 09-200 Sierpc ul. Narutowicza 64, Dział Administracji i Inwestycji
Budynek „C”
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poczty elektronicznej e-mail: skansen@mwmskansen.pl .
2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych
00/100). Zasady wnoszenia i zwrotu wadium określone są w SIWZ.
3. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, opisanych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ
Zamawiający wskazuje, iż w przypadku gdy w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia
ich spełnienia, wskazane są wartości w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla oceny spełnienia warunku
udziału w postępowaniu przyjmie średni kurs NBP (tabela A) z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
DzUUE.
4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu, składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z
oryginałem.
5. Zamawiający informuje, że klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 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 4.5.2016, str. 1, z późn.
zm.) zawarta jest w pkt 19.0 SIWZ oraz we wzorze Umowy.
6. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.
86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy, które można sporządzić wg Załącznika
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nr 4 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie to składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w powyżej wnosi się w termonie 10 dni od dnia w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/06/2019
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