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ZAMAWIAJĄCY: 

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku 

 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej (SWZ) 

Sprawa nr: MZKiD-AG.216.2/21 

 

OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW 

MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R. 

TRYB POSTĘPOWANIA:  

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym 
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. 

poz.2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone  w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu   

24.12.2021 r. pod numerem 2021/BZP 00281601/01 

 

 

Zatwierdził:     

 

 

 

Włocławek, listopad 2021 
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I. INFORMACJE OGÓLNE: NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY 

ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA 

1. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, 
ul. Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek 

Tel. (54) 232-32-43 Fax. (54) 232-36-25 

NIP: 888-21-79-530 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00–15.00 

adres strony internetowej: www.muzeum.wloclawek.pl  

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

2. Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy Pzp. 

3. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy  Pzp. 

II. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ UDOSTĘPNIANE BĘDĄ ZMIANY I WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMÓWIENIA BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z POSTĘPOWANIEM O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: 
http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

 

III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Tryb podstawowy  bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych. 

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

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 SWZ, 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.  

http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.muzeum.wloclawek.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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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 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. 125 ust 1 ustawy PZP, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy. 

 

4. KODY CPV 

79710000-4 

5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
6. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy 

Pzp. 

8. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją 
zamówienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.  

9. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 
przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp. 
11. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert 

częściowych. Zamówienie jest niepodzielne oraz tworzy nierozerwalną całość ze względów 
technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych. 

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.  

13. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 
ustawy Pzp 

14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.  

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

16. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia w terminie od 1.01.2022-31.12.2022 tj. 

12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.   

2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są w  projektowanych  
postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 7 do SWZ. 

 

VI. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH ZADAŃ, 
JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEŻENIA ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121. 

Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia tj. w zakresie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej  budynków MZKID. 

VII. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, 
O KTÓRYCH MOWA W ART. 95 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, polegających na wykonaniu pracy w sposób określony w ustawie z dnia 
26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wymóg ten nie dotyczy czynności 
realizowanych przez grupy interwencyjne. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz 
egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały określone w załączniku nr 7  
Projektowane postanowienia umowy. 

2. Wykonawca może posiadać status Zakładu Pracy Chronionej. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie 

zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 
3. Sposób wymaganego zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: 

1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia określonego w SWZ, 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. 

2) 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. 

3) Sposób weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie stosunku pracy  oraz  uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań związanych z 
zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w 
projektowanych postanowieniach umowy, stanowiące załącznik nr 7 do SWZ. 

 

VIII. 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 

1. Informacje ogólne:  

a) w niniejszym postępowaniu 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/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP oraz poczty elektronicznej pod adresem 

sekretariat@muzeum.wloclawek.pl ,  

https://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP
mailto:sekretariat@muzeum.wloclawek.pl
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b) Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postpowaniu, 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”,  

c) 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)”,  

d) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz 
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,  

e) 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,  

f) Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania 671b750b-df76-4f2d-a9ef-

c7e44aa99b32 Postępowanie można wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.  

2. Złożenie oferty w postępowaniu:  

a) Wykonawca składa ofertę 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,  

b) ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania 

oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,  

c) 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,  

d) do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu, w zakresie wskazanym w niniejszym SWZ, w formie elektronicznej lub w postaci 
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z 
plikami stanowiącymi ofertę,  

e) oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert,  

f) 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,  

g) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać 
złożonej oferty.  
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3. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):  

a) w niniejszym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 
składanie oświadczeń, 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),  

b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: 

sekretariat@muzeum.wloclawek.pl,  

c) 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 3 lit. b) adres email: sekretariat@muzeum.wloclawek.pl 

4. 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 (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

IX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE 
ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY 

 

1. Projektowane postanowienia umowy sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy, zawarto w załączniku nr 7 do SWZ.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia 
umowy i ustawy Pzp. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 
- w sprawach merytorycznych: Dariusz Fąfara, tel. (54) 232-36-25, e-mail: zastepcamzkid@op.pl 

- w sprawach formalnych: Janina Grzesik, tel. (54) 232-32-43, e-mail: monamzkid@op.pl 

 

XI. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę: 

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 
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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 mającej 
na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletnim cudzoziemcom, 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 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 spółkí 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 sadu lub ostateczną decyzją administracyjną o 
zaleganiu z uiszczeniem podatków opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
chyba żė wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należny 

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 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. 

2. Zamawiający wykluczy również wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono 
upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 
działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z 
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – art. 109 ust.1 pkt 4 

ustawy Pzp. 
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3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z 
odrębnych przepisów. 

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże posiadanie koncesji na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydanej przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 
ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 838). 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli będzie posiadać ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych oraz przedstawi oświadczenie, w 
którym zobowiązuje się do kontynuowania ciągłości ubezpieczenia w wymaganej wysokości 
2.000.000 zł na czas trwania umowy w przypadku wybrania jego oferty jako najkorzystniejszej. 
 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej.  
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:  

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub – w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje,  co najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i 
mienia obiektu lub obiektów użyteczności publicznej, która spełnia łącznie następujące warunki: 

- usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy; 
- wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 400 000 zł brutto. 
Uwaga! 

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. 
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu 
wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia 
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) 
wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, (załącznik nr 8 do SWZ) 

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 
 

b) dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn.: pracownikami ochrony każdego z 
obiektów muzeum, co najmniej 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony, nadzorujących 
pracowników ochrony oraz co najmniej 4 osobami, wchodzącymi w skład grup interwencyjnych 
(dotyczy także podwykonawców) wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 9 do SWZ), 

 

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie 
zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy 
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 
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3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym 
mowa w:  

1) ust. 1 pkt 4 lit. a  – zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jeden z Wykonawców lub podmiotów 
udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – 

argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (sygn. 

akt: KIO 1495/14);  

2) ust 1 pkt 4 lit. b SWZ – chociaż jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni 
warunek samodzielnie lub łącznie spełnią warunek.  
 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, mogą polegać na zdolnościach tych z 
wykonawców, którzy wykonają czynności, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej 
sytuacji wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, 
z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni wykonawcy  - zał. nr 5 do SWZ  

XIII. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH PODMIOTÓW TRZECICH 

1. Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 
trzecich, na zasadach określonych w art. 118–123 ustawy Pzp. 

2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 
zobowiązany jest: 
1) złożyć 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. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny 
podmiotowy środek dowodowy, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami 
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać 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 roboty budowlane lub usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą – zał. nr  4 do SWZ; 

2) złożyć wraz z ofertą ”Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków”, 
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca 
powołuje się na jego zasoby  - zał. nr 4 do SWZ.  

3. Zamawiający oceni, 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, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tych 
podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 
udostępniającego zasoby nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu lub zajdą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby 
Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub 
podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
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5. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ.  

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI 
ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom lub dalszemu 

podwykonawcy  w zakresie wskazanym w rozdziale VI SWZ.  

2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych Podwykonawców, jeżeli są już 
znani. 

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał nazwy, 
dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w realizację zamówienia, 
jeżeli są już znani. 

4. Wykonawca jest obowiązany zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 
informacji, o których mowa w pkt 3, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazać wymagane 
informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację zamówienia. 

XV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do 
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum).  

2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności, w formie 
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółowe informacje zawiera 
rozporządzenie 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). 

3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: 
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy; 
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia; 
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o 
niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w rozdziale XVI pkt I 

ppkt 2  SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.  

Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu. 

XVI.   OŚWIADCZENIA  I  DOKUMENTY SKŁADANE  PRZEZ WYKONAWCÓW W CELU POTWIERDZENIA  
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAWA 
WYKLUCZENIA (INFORMACJE O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH)  
 

I. DOKUMENTY SKŁADANE RAZEM Z OFERTĄ: 

1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Przekazywanie oferty, 

odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających zachowanie 
integralności, autentyczności, nienaruszalności danych i ich poufności w ramach wymiany i 
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przechowywania informacji, w tym zapewniających możliwość zapoznania się z ich treścią wyłącznie 
po upływie terminu na ich składanie. 

2. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji (załącznik 2 i 3 do SWZ). Oświadczenia te stanowią 
dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki 
dowodowe, wskazane w  pkt  II niniejszego rozdziału. Oświadczenia składane jest pod rygorem 
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 

lub podpisem osobistym. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 
mowa w ppkt 2, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji. 

4. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy 
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie 
wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych 
wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i 
powinno zawierać w szczególności wskazanie: 

a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; 
b) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z 

określeniem adresu siedziby, 
c) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 

Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie 
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza. 
 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia 
warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, 
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 5 do 

SWZ. 

6.  Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych   

z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 
wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,                 
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. 

7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust 2, także oświadczenie podmiotu 
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w 

jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby; 
8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, 

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 – art. 118 ust. 3 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 

do SWZ; 
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9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust 8, 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 roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

10. Wykonawca  jest zobowiązany poinformować zamawiającego – wskazuje to w formularzu 

ofertowym lub odrębnym oświadczeniem - czy wybór oferty wykonawcy będzie prowadził do 
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W takim przypadku wykonawca, składając 
ofertę, jest zobligowany wskazać  nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
(informację wykonawca załącza do oferty). Oświadczenie musi być złożone w formie elektronicznej 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby 

upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w 
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. 

11. Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa– w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane        
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,  w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, 
oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokument powinien  
być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, 
lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą 
reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym 
dokumencie. Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 

II DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 
dowodowych,  o których mowa w art. 273 ust. 1 ustawy PZP. 

2. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z 

udziału w postępowaniu 

1) Zamawiający, na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 
postępowaniu, żąda oświadczenia  Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania o 
których mowa w: 

 a) art. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,  

b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne tytułem środka zapobiegawczego,  

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 
mającego na celu zakłócenie konkurencji,  

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,  

https://sip.lex.pl/#/document/16795259?cm=DOCUMENT


13 

 

e) art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp. 

według wzoru  zał. nr 6 do SWZ  

2) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp przedstawienia środka dowodowego na 
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w:  
a) art. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,   

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 
publiczne   

    tytułem środka zapobiegawczego,  
c) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,  

d) art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.  

         według wzoru  zał. nr 6 do SW. 

 

3. Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:   

1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

zamawiający żąda koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony 
osób i mienia wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z 
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 838). 

2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda wykazania posiadania 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 złotych oraz przedstawienia 
oświadczenia, w którym zobowiązuje się do kontynuowania ciągłości ubezpieczenia w 
wymaganej wysokości 2.000.000 zł na czas trwania umowy w przypadku wybrania jego oferty 

jako najkorzystniejszej. 

3) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda następujących 
podmiotowych środków dowodowych:  

a) Wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że należycie 
wykonał lub – w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – należycie wykonuje,  co 
najmniej 3 usługi w zakresie ochrony osób i mienia obiektu lub obiektów użyteczności 
publicznej, która spełnia łącznie następujące warunki: 

- usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy; 

- wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 400 000 zł brutto. 

Uwaga! 

Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę. 

W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu 
wykonywania danej usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia 
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i czas) 
wykonywania usługi wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług, (załącznik nr 8 do 
SWZ) oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane 
należycie. 
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b) Wykaz osób zdolnych do realizacji zamówienia tzn.: pracownikami ochrony każdego z 
obiektów muzeum, co najmniej 2 kwalifikowanymi pracownikami ochrony, nadzorujących 
pracowników ochrony oraz co najmniej 4 osobami, wchodzącymi w skład grup 
interwencyjnych (dotyczy także podwykonawców) wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

4. Zgodnie z § 9 ust. 3 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, jeżeli wykonawca powołuje się na 
doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z 
innymi wykonawcami, wykaz robót, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu 
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 
zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, wezwać Wykonawców do 

złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia. 

6. Jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę do 
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień 
ich złożenia. 

7. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 
Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 
wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia Wykonawca składa, 
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe informacje zawiera rozporządzenie 
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. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
10. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na podstawie 

załączonych do oferty Wykonawcy dokumentów, dokumentów  i oświadczeń składanych na 
wezwanie Zamawiającego wymaganych w SWZ wg zasady: spełnia/nie spełnia.  

XVII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

XVIII. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SWZ 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, przekazanym 
za pośrednictwem Formularza do komunikacji Zamawiający, dopuszcza również możliwość składania 
wniosków o wyjaśnienie treści SWZ  za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 

sekretariat@muzeum.wloclawek.pl . 

2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie 
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, o którym mowa w punkcie powyżej, 
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ ora przedłużenia terminu składania ofert. 

mailto:sekretariat@muzeum.wloclawek.pl
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4. Przedłużenie terminu składania ofert, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SWZ. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, bez ujawniania źródła zapytania. 
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić 

treść SWZ (art. 286 ustawy Pzp.). Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania. 

7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SWZ. 

8. W przypadku gdy zmiana treści SWZ  prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6. ustawy 

Pzp. 

XIX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY,  

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SWZ. 
3. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami. 
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, 

.docx, .rtf, .xps, .odt. opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym. 

5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona w języku polskim i 
złożona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej podpisana 
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, za pośrednictwem  Formularza do złożenia lub wycofania 

oferty dostępnego na ePUAP/mzkid_wloclawek/SkrytkaESP i udostępnionego również na miniPortalu. 
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

6. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu 

osobistego. 

7. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 
przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (zamawiający rekomenduje podpisanie jednym rodzajem 
podpisu).Następnie z tego folderu Wykonawca zrobi folder .zip (bez nadawania mu haseł i bez 
szyfrowania).  

8. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej określa 
rozporządzenie 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. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli 
Wykonawca: 

a) wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

b) wykazał, załączając stosowne uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa. 

10. Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego 
udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 
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XX. SPOSÓB OBLICZENIA CENY 

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w 
złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku. 

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej SWZ oraz wszelkie koszty, jakie 
poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu 
zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z  dokładnością 
do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685). 

5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 

685), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej 
ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

6. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest: 
1) poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego; 
2) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do 

powstania obowiązku podatkowego; 
3) wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty 

podatku; 

4) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała 
zastosowanie. 

7. Wykonawca poda cenę oferty w formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do SWZ. 
 

XXI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.   Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 31.12.2021 r. tj. 30 dni. 

2.   Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie 
dłuższy niż 30 dni (art. 307 ust.2 ustawy Pzp). 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę 
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą (art. 307 ust.2 
ustawy Pzp). Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą skutkuje jej odrzuceniem na 
podstawie art. 226 ust.1 pkt 12 Pzp. 

 

XXII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” 
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został 
w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

2. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały 
proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl. 

3. Aby zaszyfrować ofertę Wykonawca musi na stronie miniPortalu wybrać w górnym menu opcję „Postępowania”, 
następnie na liście wszystkich postępowań wybrać postępowanie ID 671b750b-df76-4f2d-a9ef-c7e44aa99b32 i 

wejść w jego szczegóły. 
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4. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do 02.12.2021r. 2021 r. do godz. 8:30 

na adres: http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP . 

5. Termin otwarcia ofert 02.12.2021 r. godz. 9:00. nie później niż następnego dnia po dniu, w którym 
upłynął termin składania ofert. 

6. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, 
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 
8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
9. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

10. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania 
jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia 

za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie. 

 

XXIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

 

1. Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się 

następującymi kryteriami ich oceny : 
 kryterium ceny C, którego znaczenie (wagę) określa na 100 % 

2. Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach będzie wyrażona w punktach  
(1% = 1punkt) 

3. W zależności od stopnia spełnienia ww. kryteriów, wykonawca może uzyskać od 0 do100 punktów, przy 
czym: 

 

Cena minimalna spośród złożonych ofert (zł) 
C = ------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga 100 % 

Cena oferty badanej (zł) 
 

 W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do 
dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia 
nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. 
 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w ustawie oraz SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria 
wyboru. 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w SWZ oraz w ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o podane kryterium oceny ofert. 

 

http://epuap.gov.pl/mzkid_Wloclawek/SkrytkaESP
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5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom 
przedstawionym w SWZ oraz w ustawie Pzp i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu  
o podane kryteria oceny ofert. 

6. Zamawiający poprawi w ofercie: 
1) oczywiste omyłki pisarskie, 
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące 
istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
7. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku 

do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania 
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub 
wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia 
dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych. Wyjaśnienia mogą 
dotyczyć zagadnień wskazanych w art. 224 ust. 3 ustawy Pzp. 

8. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy. 
9. Odrzuceniu, jako oferta z rażąco niską ceną lub kosztem, podlega oferta wykonawcy, który nie udzielił 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie, lub jeżeli złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają 
podanej w ofercie ceny lub kosztu.  

10. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na 
to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do 
złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w 
uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są 
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

XXIV. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH 

Zamawiający nie wymaga wniesienia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia 
wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 

XXV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W 
CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawiera umowę ̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 Pzp, w 

terminie nie krótszym niż ̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środku komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, 

jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć ́ umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 
Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 
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4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią zał. Nr 7 do SWZ. 

Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty. 
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku 

wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę 
tych Wykonawców. 

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się ̨ od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zmawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić ́ postępowanie. 

XXVII. 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 sadu Skargę wnosi się do Sadu 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. 

XXVIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,  
Zamawiający informuje, że:  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we 
Włocławku ul, Słowackiego 1a, 87-800 Włocławek, tel. 54 232 36 25 

2. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku ustanowił inspektora ochrony danych 
osobowych – kontakt tel. 607 753475, e-mail daneosobowe24h@wp.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 

5. 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;  

6. 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 
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udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy 
Pzp; 

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  

8. Posiada Pani/Pan:  

 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;  

 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych skorzystanie z 

prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może 
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników); 

 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 
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu Postępowanie „OCHRONA 

FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R. 
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
9. Nie przysługuje Pani/Panu:  

 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

10.  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym 
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu 
w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy 

biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeni, o których 
mowa w art. 14 ust. 5.  

 

Załączniki do SWZ: 
Załącznik nr 1 -  formularz ofertowy. 

Załącznik nr 2  - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu. 

Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 
Załącznik nr 4 -   oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby – art. 118 ust 3 iart. 125 ust. 5 ustawy  

                             Pzp. 

Załącznik nr 5 - oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – art. 117 ust.4 ustawy               

                           Pzp.  

Załącznik nr 6 – oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w 125    
                             ust.1 ustawy Pzp. 

Załącznik nr 7 –projektowane postanowienia umowy. 

Załącznik nr 8 – wykaz usług. 

Załącznik nr 9 – wykaz osób.  
Załącznik nr 10 – Regulamin ochrony obiektów muzeum  

 


