
Ogłoszenie nr 510276677-N-2019 z dnia 18-12-2019 r. 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej: OCHRONA FIZYCZNA MIENIA 

OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2020 

R. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: 

zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej 

nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 

tak 

Numer ogłoszenia: 623582-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych: 

nie 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 

28205600000000, ul. ul. Słowackiego  , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-

pomorskie, państwo Polska, tel. 542 323 243, e-mail 

mona@muzeum.wloclawek.pl, faks 542 323 625. 

Adres strony internetowej (url): www.muzeum.wloclawel.pl bip zakładka 

zamówienia publiczne 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: samorządowa instytucja kultury 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI 

KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2020 R. 

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Usługi 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań 

) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi w 

zakresie ochrony fizycznej obiektów muzealnych: - Gmach Główny Muzeum, ul. 

Słowackiego 1a, Włocławek - Muzeum Historii Włocławka, ul. Szpichlerna 19, 



Włocławek - Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka J. Piłsudskiego 6, 

Włocławek - Muzeum Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek. - Dwór w 

Kłóbce, gm. Lubień Kujawski w szczególności: 1) Bezpośrednia, stała, ochrona 

fizyczna budynków muzeum w liczbie godzin określonych w załączniku 1 

(Formularz ofertowy) do SIWZ, będzie prowadzona przez pracowników ochrony 

Wykonawcy (po jednym pracowniku ochrony w każdym z ww. budynków 

muzeum). 2) Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 

do posiadania 2 kwalifikowanych pracowników ochrony do stałego nadzoru nad 

pracownikami ochrony i kontaktów roboczych z przedstawicielem Zamawiającego 

– specjalistą ds. administracji i kadr Muzeum. 3) Przez cały okres realizacji 

zamówienia pracownicy ochrony będą wspomagani przez specjalistyczne formacje 

ochronne Wykonawcy, jako grupy interwencyjne kierowane z centrum 

monitorowania Wykonawcy zamówienia. 4) Grupa interwencyjna powinna się 

składać co najmniej z dwóch pracowników Wykonawcy wyposażonych w środki 

przymusu bezpośredniego, służbowe umundurowanie i oznakowane pojazdy 

interwencyjne zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Przez cały okres 

obowiązywania umowy Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma 

grupami interwencyjnymi, które są zobowiązane do świadczenia usługi na 

każdorazowe wezwanie pracownika ochrony lub nadzoru Wykonawcy. Wezwanie 

musi nastąpić w sytuacjach określonych w załączniku 9 - Regulamin ochrony 

obiektów muzeum. 6) Dojazd grupy interwencyjnej do zagrożonego obiektu musi 

nastąpić na terenie miasta Włocławka w czasie do 10 min od momentu zgłoszenia, 

a w miejscowości Kłóbka do 30 min od momentu zgłoszenia. 7) Pracownicy 

ochrony muszą być wyposażeni w stosowne umundurowanie i identyfikator 

Wykonawcy, umożliwiający ich identyfikację oraz środki łączności 

bezprzewodowej i posiadać ciągły kontakt z grupami interwencyjnymi oraz 

nadzorującym pracownikiem ochrony 8) Wykonawca jest odpowiedzialny za 

przestrzeganie i stosowanie przez osoby wykonujące przedmiot umowy wszelkich 

regulaminów, instrukcji, poleceń które obowiązują na terenie budynków Muzeum. 

2. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez 

Wykonawcę kluczowych części zamówienia tj. w zakresie bezpośredniej, stałej 

ochrony fizycznej budynków MZKID. 3. Zamawiający dopuszcza powierzanie 

czynności działań grup interwencyjnych podwykonawcom. Zamawiający żąda, aby 

przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane 

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób 

do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację usługi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa wyżej, w trakcie 

realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

usługi. Powierzenie wykonanie części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia 

Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Jeżeli 

powierzenie podwykonawcy części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa 

w art. 25 a ust 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy. 4. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 



wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2 czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 1) 

Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia: a) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności 

w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, zostały 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia 

za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 – 5 ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji 

przedmiotu zamówienia, w pełnym wymiarze czasu pracy. b) Wykonawca lub 

podwykonawca zatrudni pracowników na podstawie umowy o pracę na okres 

realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 2) Wymaganie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nie dotyczy osób należących 

do grupy interwencyjnej. 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Sposób dokumentowania 

zatrudnienia ww. osób: - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w 

terminie do 5 dni roboczych, zobowiązany będzie do przedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia ww. osób – 

zanonimizowane kopie umów o pracę lub oświadczenie o dalszym zatrudnianiu 

wcześniej zgłoszonych osób, - Wykonawca na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu 

dowody odprowadzenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za 

ostatni miesiąc pracy pracowników. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w 

zakresie zatrudnienia. - W przypadku nie przedstawienia dokumentów, o których 

mowa wyżej w wymaganych terminach oraz za powierzenie wykonania usług 

ochrony innym osobom, które nie spełniają warunku określonego w ust. 4, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w umowie – zał. nr 8 

do SIWZ, - W przypadku trzykrotnego niedopełnienia przez Wykonawcę 

obowiązków wskazanych wyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia 

od umowy, każdorazowo w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości przez 

Zamawiającego o okolicznościach uprawniających do odstąpienia. 5. Rodzaje 

czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Do czynności 

pracowników wykonujących usługę ochrony należy m.in. zapewnienie 

bezpieczeństwa mieniu znajdującym się na terenie ochranianym. Wszystkie usługi 

wykonywane są w określonym miejscu, a szczegółowy zakres wykonywanych 

czynności został określony w załączniku nr 9 – (Regulamin ochrony obiektów 

muzeum) do SIWZ. 6. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym 



przez Wykonawcę dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania 

zamówienia oraz możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych 

z wykonywaniem zamówienia. 7. Cena netto za wykonanie przedmiotu 

zamówienia nie może ulec zmianie w ciągu trwania umowy. 8. Szczegółowy zakres 

obowiązków pracowników ochrony określa Regulamin ochrony obiektów muzeum 

— załącznik nr 9 do SIWZ. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli 

wykonywania zamówienia przez pracowników Wykonawcy w zakresie ochrony 

mienia. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do 

której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz 

istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do: a) przekazania Zamawiającemu imiennej 

listy pracowników, którzy wykonywać będą przedmiot zamówienia w obiektach 

Zamawiającego, najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem wykonywania zadania. 

b) bieżącego i niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdorazowej 

zmianie personalnej w składzie pracowników Wykonawcy wykonujących 

przedmiot zamówienia na terenie obiektów Zamawiającego. O powyższym 

Zamawiający winien być poinformowany przed przystąpieniem do pracy nowego 

pracownika. Osoba/y ta/e muszą spełniać warunki określone w SIWZ. 12. W 

przypadku nie wypełnienia któregokolwiek z zapisów ww. Regulaminu Ochrony 

Obiektów Muzeum Wykonawca, zobowiązany będzie bezwarunkowo na każde 

żądanie Zamawiającego do dokonania niezwłocznej wymiany składu personalnego 

pracowników Wykonawcy wykonujących przedmiot zamówienia. 13. Wykonawca 

zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji zabezpieczającej stanowisko ochrony 

(w nieprzekraczalnym terminie 1 godziny) w przypadku: braku obsady stanowiska 

ochrony, rażących uchybień w pełnieniu dyżuru, stwierdzenia przez 

Zamawiającego niedyspozycji pracownika ochrony. 14. Wykonawca odpowiadać 

będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 

przez personel Wykonawcy. 15. Zamawiający zastrzega, że wierzytelność z tytułu 

wynagrodzenia Wykonawcy nie może być przeniesiona na osobę trzecią ani też 

stanowić przedmiotu zabezpieczenia. 

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 

Zamówienie było podzielone na części: 

nie 

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4 

 

Dodatkowe kody CPV: 79710000-4 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie 

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/12/2019 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 723191.79 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 

Liczba otrzymanych ofert:  4 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Biuro Ochrony Osób i Mienia ARGUS Sp. z o.o 

Email wykonawcy: arguswloclawek@gmail.com 

Adres pocztowy: ul. Rysia 6A 

Kod pocztowy: 87-800 

Miejscowość: Włocławek 

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 492164.52 

Oferta z najniższą ceną/kosztem 492164.52 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 826189.65 

Waluta: 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe: 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE 

NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 

ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 



 

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, 

dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
 


