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                                                                           Warszawa, dnia 07.12.2018 r. 
 

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE 

/ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

 

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku  

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)  

dotyczy usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia 

oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego  

wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych  

w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. 

Postępowanie na usługi społeczne nr 1/2018 

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie 

ul. Solec 24 

00-403 Warszawa  

tel. 22 629 92 68 

fax. 22 621 94 70  

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.muzeumazji.pl oraz www.bip.muzeumazji.pl 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 

2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia 

oraz usług całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego 

wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych 

w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. 

2.2 Obiekty objęte usługami znajdują się w Warszawie przy ul. Solec 24, ul. Solec 24A 

i ul. Solec 24B, usługi świadczone będą całodobowo przez przynajmniej jednego 

kwalifikowanego pracownika ochrony. 

2.3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku 

Nr 1 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 

2.4 Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określają kody : 

- 79710000-4 (Usługi ochroniarskie); 

- 79711000-1 (Usługi nadzoru przy użyciu alarmu); 

- 79713000-5 (Usługi strażnicze). 

2.5  Wartość przedmiotu zamówienia będzie iloczynem podanej przez Wykonawcę ceny 

ryczałtowej brutto za jeden miesiąc świadczenia usług i przewidywanej (w okresie trwania 

umowy) liczby miesięcy, natomiast wartość zrealizowanego zamówienia będzie wynikała 

http://www.muzeumazji.pl/
http://www.muzeumazji.pl/
http://www.muzeumazji.pl/
http://www.muzeumazji.pl/
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z iloczynu ceny ryczałtowej za jeden miesiąc i faktycznej liczby miesięcy zrealizowanych 

usług. 

2.6 Zamawiający wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących 

w wykonywaniu zamówienia były co najmniej 4 kwalifikowanych pracowników 

ochrony zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1917) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania. 

2.7 Wymóg zatrudnienia 4 kwalifikowanych pracowników ochrony na zasadach, o których 

mowa powyżej dotyczy agentów ochrony skierowanych do świadczenia usług na 

obiektach Zamawiającego. 

2.8 Zatrudnienie na umowę o pracę przy realizacji zamówienia powinno trwać nieprzerwanie 

w całym okresie wykonywania zamówienia tj. co najmniej 

od 31.12.2018 r. do 31.01.2021 r. z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku 

pracy przez którąkolwiek z osób zatrudnionych na zasadach, o których mowa powyżej lub 

przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do 

zatrudnienia na to miejsce innych osób na zasadach określonych w Umowie. 

2.9 Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji zamówienia zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu oświadczenie dotyczące zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2.7. 

2.10 Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, do dwudziestego dnia każdego 

miesiąca za miesiąc poprzedni, oświadczenia w sprawie odprowadzania składek na 

ubezpieczenie społeczne od umowy o pracę, o której mowa w ust. 2.7. 

2.11 W przypadku niezatrudniania przy realizacji zamówienia osób, o których mowa 

w ust. 2.7, lub zatrudnieniu w mniejszej niż wymagana liczbie, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zapłacenia kary umownej za każdą niezatrudnioną osobę poniżej liczby 

wymaganej przez Zamawiającego, w wysokości kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za miesiąc którego dotyczy. Kara umowna będzie 

naliczana za każdy miesiąc, w którym ta osoba nie była zatrudniona 

i na zwolnionym stanowisku nie została niezwłocznie, tj. w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni, zatrudniona inna osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 2.7. 

2.12 Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte we wzorze umowy 

stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu. 

2.13 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
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2.14 Zamawiający zaleca, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej 

obiektów przy ul. Solec 24, ul. Solec 24A i ul. Solec 24B. Termin wizji lokalnej należy 

uzgodnić z p. Sylwią Krajewską. – Z-cą Dyrektora pod nr telefonu + 48 22 629 67 24; w 

dni robocze w godz. 8 00-15 00 

2.15 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o 

zamówieniu. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 

jeden dzień przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o 

wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu wpłynie do Zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej lub będzie dotyczył 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 

bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

 

1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

31 grudnia 2018 roku godz. 15 do 31 stycznia 2021 roku. 

Jeżeli umowa nie zostanie podpisana przed terminem początkowym wskazanym 

powyżej, rozpoczęcie realizacji usług nastąpi w terminie późniejszym, uzgodnionym między 

stronami. 

 

2. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

4.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 

dotyczące: 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług ochroniarskich. 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykaże, iż posiada aktualną koncesję 

MSWiA, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm). 

Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez dołączenie 

do oferty oświadczenia oraz kserokopii Koncesji poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania przedmiotowego zamówienia; 



Strona 4 z 13 

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 

3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych 

lub ciągłych) min. 3 zamówienia realizowane w sposób ciągły (nieprzerwanie) przez okres co 

najmniej 10 miesięcy, obejmujące usługi ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach 

użyteczności publicznej na kwotę brutto minimum 100.000,00 zł (dla każdego zamówienia - 

umowy), których należyte wykonanie potwierdzone zostanie przez Wykonawcę załączonymi 

do oferty dokumentami, np. referencjami. 

Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego 

do oferty Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

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

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie; (dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w oryginale lub 

potwierdzone za zgodność z oryginałem). 

Wyjaśnienie : 

a) przez zamówienie należy rozumieć umowę. W przypadku gdy wartość wykonywanych 

zamówień (umów) jest określona w innej walucie niż PLN, dokonane zostanie przeliczenie 

tej wartości na PLN na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych 

określonego w tabeli średnich kursów NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

b) w przypadku zamówień, które są wykonywane nadal, Wykonawca zobowiązany jest 

wykazać, że od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do dnia składania oferty w niniejszym 

postępowaniu, zamówienie jest realizowane w sposób ciągły przez okres co najmniej 10 

miesięcy i zostało zrealizowane na wartość co najmniej 100.000,00 zł brutto. 

c) w przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż 3 lata przed 

terminem składania ofert aby umowa była wzięta pod uwagę musi trwać nieprzerwanie przez 

co najmniej 10 miesięcy liczony od daty nie późniejszej jak 3 lata przed terminem składania 

ofert, a wartość realizacji usług ochrony w tym czasie musi wynosić co najmniej 100.000,00 

zł brutto. 

3) dysponowania odpowiednim zapleczem technicznym oraz potencjałem osobowym 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 

a) co najmniej 1 samochodem służbowym, który będzie wykorzystywany przez grupy 

interwencyjne podczas dokonywania interwencji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

b) co najmniej 6 kwalifikowanymi pracownikami ochrony, posiadających wpis na listę 
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kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1432), którzy spełniają 

poniższe minimalne wymagania w stosunku do każdej z osób : 

- wykształcenie co najmniej zawodowe, 

- co najmniej 3 - letnie doświadczenie w wykonywaniu usług ochrony fizycznej osób i mienia, 

- komunikatywność, uprzejmość, dyspozycyjność. 

Uwaga! Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania, iż dysponuje 

odpowiednim zapleczem personalnym pozwalającym na właściwą realizację usług ochrony. 

Na etapie realizacji zamówienia, Zamawiający będzie wymagał zapewnienia 4 

kwalifikowanych pracowników ochrony (spośród wskazanych w Wykazie). Każdorazowa 

zmiana pracowników ochrony (jeżeli wiązałaby się z zatrudnieniem osoby spoza Wykazu), 

będzie mogła być dokonana przez Wykonawcę, po uprzednim wykazaniu, iż kandydat spełnia 

ww. wymagania oraz po uzyskaniu na piśmie zgody Zamawiającego. Każda zmiana musi być 

zgłoszona do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem kar umownych. 

Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dołączenie do oferty 

Wykazu personelu wraz z informacjami jednoznacznie potwierdzającymi spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu. Wykonawca wpisze dodatkowo numer porządkowy wpisu na listę - 

art. 28 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 

2016 r., poz. 1432). 

4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje opłaconą polisą OC 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej będącej przedmiotem zamówienia, na 

sumę gwarancyjną co najmniej 500.000,00 zł. na jedno zdarzenie. 

Zamawiający informuje, iż od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą wymagać będzie posiadania do polisy OC klauzuli dla szkód w zbiorach 

muzealnych i dziełach sztuki o podlimicie w ramach sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 

150.000,00 zł 

Uwaga! Zamawiający informuje, że Wykonawca ponosi względem Zamawiającego 

odpowiedzialność materialną za chronione mienie. 

Wykonawca udokumentuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dołączenie do oferty kopii 

polisy OC (potwierdzonej za zgodność z oryginałem). 

4.2 Ocena wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie 
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w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez 

Wykonawcę wraz z ofertą. 

4.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka 

cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy. 

4.4 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 

określone w ust. 1 pkt 2 – 4 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Natomiast 

wymóg określony w ust. 1 pkt 1 każdy z nich. 

 

3. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty, 

sporządzonej na formularzu wg Załącznika Nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu (dokument 

w oryginale), należy załączyć: 

1) aktualną koncesję MSWiA, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 

o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 ze zm.). ; 

2) wykaz usług, sporządzony według treści Załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu - 

Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie; (dokument w oryginale, dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem); 

Uwaga : W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 

w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca 

nie ma obowiązku przedkładania dowodów ich należytego wykonania. 

Za główne usługi uznaje się usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego 

w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

3) wykaz osób, sporządzony według treści załącznika Nr 4 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia (dokument w oryginale lub poświadczony 

za zgodność z oryginałem). 
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Jeżeli z przedstawionego dokumentu nie będzie wynikało, że ubezpieczenie jest opłacone, 

Wykonawca do oferty powinien załączyć dokument potwierdzający opłacenie składki 

ubezpieczeniowej np. kopię przelewu. 

5) do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji 

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 

do rejestru lub ewidencji. Wymóg ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca załączy 

do oferty wydruk z KRS bądź CEIDG, w zależności od formy prawnej prowadzonej 

działalności. 

5.2 Oferta wraz z załącznikami  musi być czytelna i sporządzona w języku polskim. 

5.3 Oferta, pod rygorem nieważności, musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej.  

Do sporządzenia oferty należy wykorzystać trwałe nośniki pisma. 

5.4 Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy opracowanych przez Zamawiającego. 

Wykonawca może zastosować formularze wykazów, informacji i oświadczeń opracowane 

samodzielnie, z zastrzeżeniem - ich treść musi być tożsama z załącznikami do Ogłoszenia 

o zamówieniu opracowanymi przez Zamawiającego. 

5.5 Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny, 

datowane i podpisane przez osobę upoważnioną. 

5.6 Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, 

to z jego treści musi wynikać uprawnienie do reprezentowania w postępowaniach 

przetargowych (pełnomocnictwo rodzajowe). 

5.7 Wszelkie poprawki powinny być dokonane poprzez przekreślenie błędnego zapisu 

i wstawienie obok poprawnego oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację.   

5.8 Zamawiający zaleca aby: 

a) zapisane strony oferty zostały trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane; 

b) każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana 

przez Wykonawcę. 

5.9 W przypadku, gdy Wykonawca umieszcza w ofercie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

musi umieścić informację o ich zastrzeżeniu. 

 Zamawiający dopuszcza spięcie i umieszczenie dokumentów zastrzeżonych, w oddzielnej 

wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
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nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 419 ze zm.), rozumie się informacje 

techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania 

w celu utrzymania ich w poufności. 

5.10 Cena ofertowa, wyrażona w złotych polskich, zaokrąglona do dwóch miejsc 

po przecinku, podana w kwocie brutto (oraz netto) musi uwzględniać całkowity koszt 

realizacji przedmiotu zamówienia i wszystkie elementy cenotwórcze. 

5.11 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem 

oferty, niezależnie od wyników postępowania. 

5.12 Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, na której widnieje nazwa 

i adres Wykonawcy oraz oznaczenie: 

Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie 

ul. Solec 24, 00-403 Warszawa 

Usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia 

oraz usługi całodobowego monitoringu lokalnego systemu alarmowego  

wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku wystąpienia sygnałów alarmowych  

w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja Wawrzyniaka w Warszawie. 

Postępowanie na usługi społeczne nr 1/2018  

„Nie otwierać przed 14.12.2018 r. godz. 12.00 

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : 

6.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja 

Wawrzyniaka w Warszawie ul.  Solec 24, 00-403 Warszawa w terminie do dnia 14.12.2018 

r. do godz. 12:00 lub przesłać pocztą (za termin złożenia oferty przyjmuje się fizyczne 

dotarcie oferty do Zamawiającego). 

6.2 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego 

w Warszawie, przy ul. Solec 24, w sekretariacie 

6.3 Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

Bezpośrednio po dokonaniu otwarcia ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie 

internetowej stosowną informację. 

6.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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1. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY. 

7.1 Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając cały zakres zamówienia określony 

w Ogłoszenia o zamówieniu i załącznikach (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i Wzór 

umowy). 

7.2 Cena oferty musi obejmować wykonanie wszystkich czynności i wszystkie koszty związane  z 

realizacją przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 

7.3 Cena podana przez Wykonawcę jest ostateczna i nie będzie podlegać zmianom 

(z wyjątkiem oczywistych omyłek rachunkowych). 

7.4 Zamawiający nie  przewiduje możliwości waloryzacji wynagrodzenia. 

7.5 Obliczeń należy dokonać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

7.6 Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. Sposób 

prowadzenia rozliczeń szczegółowo uregulowane zostały we wzorze umowy. 

 

2. KRYTERIA KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY. 

8.1 Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria 

i ich znaczenie: 

A) cena ofertowa brutto podana w ofercie i wyrażona w PLN - waga kryterium 80 % 

B) czas podjazdu patrolu interwencyjnego - waga kryterium 20% 

- czas dojazdu grupy interwencyjnej – do 10 minut = 0 punktów 

- czas dojazdu grupy interwencyjnej – do 7 minut = 10 punktów 

- czas dojazdu grupy interwencyjnej – do 5 minut = 20 punktów 

UWAGA! 

Jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje w Formularzu Oferty czasu dojazdu grupy interwencyjnej, 

Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował maksymalny czas dojazdu przewidziany w 

Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia czyli do 10 minut i przyzna 0 punktów. 

Wykonawca będzie zobowiązany wywiązywać się z dojazdu grupy interwencyjnej 

w zadeklarowanym czasie. 

8.2 Oferty zostaną ocenione wg wzoru: 

A) dla kryterium cena - Pi = (cmin/cj) x 80 punktów 

Gdzie: 

Pi- liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena 

cmin- najniższa cena brutto ze wszystkich ważnych ofert 

cj- cena brutto badanej oferty 
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B) Łączna liczba punktów Ł = Pi +T 

Gdzie: 

Ł – Łączna liczba punktów badanej oferty 

Pi - liczba punktów jakie otrzyma badana oferta w kryterium cena 

T – czas dojazdu 

8.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.  

Z Wykonawcą, który złożył tę ofertę, zostanie zawarta umowa. 

8.4 Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu 

na to, że oferty uzyskały tyle samo punktów w kryteriach oceny ofert, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym 

przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

8.5 Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen brutto wyższych 

niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. 

9.1 Zamawiający przy wyborze ofert zastosuje procedurę odwróconą zgodnie, 

z którą najpierw stworzy ranking ofert, przyznając punkty w poszczególnych kryteriach oceny 

ofert, a następnie zweryfikuje czy Wykonawca, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę 

punktów spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawcy, którzy zajęli kolejne miejsca 

w rankingu nie będą weryfikowani pod kątem spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

a tym samym nie będą wyzwani do składania wyjaśnień bądź uzupełniania dokumentów. 

9.2 Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie wykażą, 

iż spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym 

Zapytaniu. Ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

9.3 Zamawiający informuje, iż będzie wzywał Wykonawców do uzupełnienia brakujących 

dokumentów lub złożenia stosownych wyjaśnień, w zależności od zaistniałej sytuacji 

faktycznej. Brak odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego lub niedotrzymanie terminu w nim 

określonego będzie skutkowało wykluczeniem z udziału w postępowaniu. 

9.4 Zamawiający informuje, iż odrzuci oferty, których treść nie odpowiada treści 

niniejszego ogłoszenia oraz te zawierające rażąco niską cenę (po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień / kalkulacji ceny i ocenie tychże przez Zamawiającego). 

9.5 Zamawiający informuje, iż unieważni postępowanie bez oceny ofert, w sytuacji, 

gdy oferta najkorzystniejsza bądź ta z najniższą ceną będą przekraczały możliwości finansowe 
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Zamawiającego, a Zamawiający nie będzie miał możliwości zwiększenia kwoty jaką 

dysponuje do wysokości oferty najtańszej. 

9.6 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie 

oraz zamieści informację na stronie internetowej Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja 

Wawrzyniaka w Warszawie. 

9.7 Zamawiający zastrzega, iż w sytuacji gdy wyłoniony Wykonawca będzie uchylał się 

od podpisania umowy zostanie wybrany Wykonawca, który zajął kolejne miejsca na liście 

rankingowej, spełnia warunki udziału w postępowaniu i potwierdzi chęć realizacji 

zamówienia. 

9.8 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie 

podpisana Umowa, której wzór stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu. 

9.9 Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana również umowa dotycząca powierzenie 

przetwarzania danych osobowych. 

 

10. KLAUZULE INFORMACYJNE: 

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 119z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że: 

• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja 

Wawrzyniaka w Warszawie, ul. Solec 24, 00-403 Warszawa tel. 22 629 92 68, fax. 22 621 94 

70; 

• inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja 

Wawrzyniaka w Warszawie jest iod@safeguard.com.pl, lub na adres wskazany powyżej ; 

• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 

w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego - Usługi 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia oraz usług całodobowego monitoringu 

lokalnego systemu alarmowego wraz z podejmowaniem interwencji w przypadku 

wystąpienia sygnałów alarmowych w Muzeum Azji i Pacyfiku im. Andrzeja 

Wawrzyniaka w Warszawie. Postępowanie nr 1/2018 prowadzonego w trybie zamówienia 

na usługi społeczne; 

• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 

zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 
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 29stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej 

„ustawa Pzp”; 

• Pani/Pana 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; 

• 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; 

• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

• 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; 

• 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. 

11. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SĄ: 

11.1 w zakresie przedmiotu zamówienia oraz spraw proceduralnych – p.o. zastępcy dyrektora 

Sylwia Krajewska 



Strona 13 z 13 

 


