Ogłoszenie nr 2021/BZP 00310276/01 z dnia 2021-12-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE
1.3.) Oddział zamawiającego: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140187435
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Pańska 3
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-124
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.artmuseum.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz monitoringu wizyjnego na potrzeby
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1803a7b6-59b8-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00310276/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-10 14:26
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00027321/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Realizacja usług ochrony i dozoru wystaw na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://artmuseum.pl/pl/zamowienia-publiczne/przetargi
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://artmuseum.pl/pl/zamowieniapubliczne/
przetargi
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pomocą poczty
elektronicznej, e-mail: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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”, informuję, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
- w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony
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Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Muzeum Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@artmuseum.pl;
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
- 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;
- 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 Pan/Pani: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych,
przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia 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, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
- 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. 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 wyłączeń, o których mowa w art. 14
ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: MSN/7/TP/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz monitoringu
wizyjnego na potrzeby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Ochronę podstawową, tj.: stałą ochronę świadczoną w określonych dniach i godzinach
szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Ochrona podstawowa jest
połączona wraz z obsługą monitoringu wizyjnego.
a) siedziby Zamawiającego (adres: ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa),
Ilość roboczogodzin wynosi 7 200 rbh
Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji usług związanych z ochroną podstawową w
odniesieniu do obiektu przy ul. Pańskiej 3 w mniejszym zakresie rbh niż określony powyżej.
Brak realizacji usług w pełnym wymiarze rbh, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek
roszczeń ze strony Wykonawcy wobec Zamawiającego, zwłaszcza odszkodowawczych z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
Zamawiający gwarantuje Wykonawcy realizację 20% usług związanych z ochroną podstawową,
tj.: 1.440 roboczogodzin.
b) pawilonu wystawowego Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (adres: ul. Wybrzeże
Kościuszkowskie 22, 00-390 Warszawa) nad istniejącym tunelem Wisłostrady w północnej
części skweru Kpt. S. Skibniewskiego „Cubryny” wraz z terenem przyległym dzierżawionym
przez Zamawiającego,
Ilość roboczogodzin wynosi 8.850
Łączna ilość roboczogodzin ochrony podstawowej wynosi: 16.050 rbh
2) ochronę dodatkową, tj.: ochronę zamawianą zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
Zamawiającego do wystaw oraz wydarzeń
c) przestrzeni wystawienniczych, w których Zamawiający będzie realizował wydarzenia
kulturalno-artystyczne w ramach prowadzonej działalności na teranie miasta Warszawy,
Łączna ilość roboczogodzin ochrony dodatkowej wynosi: 6.901 rbh
Ochrona dodatkowa składa się z zamówienia podstawowego, które obejmuje 6.901 rbh oraz z
zamówienia objętego prawem opcji.
W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na usługi dodatkowe związane z
wydarzeniami kulturalno-artystycznymi w ramach prowadzonej przez Zamawiającego
działalności, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji (do 20% usług
związanych z ochroną dodatkową, tj.: 1 380 roboczogodzin) w terminie obowiązywania umowy
poprzez złożenie Wykonawcy w tym zakresie oświadczenia woli. Zamawiający może skorzystać
z prawa opcji poprzez złożenie jednego lub więcej oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji, z
tym że wiążące dla Wykonawcy są oświadczenia złożone w terminie przewidzianym do
skorzystania z prawa opcji. Jednocześnie Zamawiający z uwagi na możliwe ograniczenia
sanitarne w prowadzeniu działalności kulturalnej zastrzega sobie prawo niewykorzystania
wszystkich szacowanych roboczogodzin ochrony dodatkowej z zastrzeżeniem, że zrealizowane
zostanie, co najmniej 50% szacowanej liczby godzin.
Ochroną objęte będą m.in. wystawy organizowane przez Zamawiającego we wskazanych
powyżej obiektach i na terenie przyległym.
3) monitoring wizyjny wraz z zewnętrznym centrum koordynacyjnym wraz z dostępnością
zewnętrznych grup interwencyjnych (patroli).
d) obiektów magazynowych lub lokalowo-użytkowych w lokalizacji Dzielnicy WarszawaTargówek oraz przestrzeni biurowo-użytkowej przy ul. Pańskiej 3 w Warszawie.
Usługi obejmujące monitoring wizyjny winny być wkalkulowane w cenę oferty.
Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności pracownika
ochrony – agenta w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.
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jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.).
a) Po stronie wykonawcy leży wymóg zatrudnienia pracowników wykonujących z ramienia
wykonawcy przedmiot umowy wyłącznie w ramach stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy. Ponadto wykonawca zapewnia odpowiednią administrację i dozór techniczny, właściwy
dla jakości i zakresu realizowanych prac.
b) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie, zapewnia, że osoby, którym zostanie
powierzona realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania czynności ochrony osób
i mienia (pracownicy ochrony fizycznej) zatrudnione zostaną na umowę o pracę w wymiarze
czasu pracy odpowiadającym czasowi faktycznie wykonywanej usługi (każda roboczogodzina
świadczenia usługi ochrony osób i mienia musi być świadczona w ramach stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy).
c) wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do
przedstawienia zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienie osób, o
których mowa w pkt 5 w postaci oświadczenia tych osób, że są zatrudnione na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 2207, z późn. zm.) przez cały okres realizacji
przedmiotu zamówienia,
d) wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie
zamawiającego w terminie do 5 dni przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu
zatrudnienia ww. osób, oświadczenia zatrudnionych osób o kontynuowaniu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę oraz otrzymaniu wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż
minimalne wynagrodzenie za pracę, a także listę obecności.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79715000-9 - Usługi patrolowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

W przypadku wystąpienia zwiększonego zapotrzebowania na usługi dodatkowe związane z
wydarzeniami kulturalno-artystycznymi w ramach prowadzonej przez Zamawiającego
działalności, Zamawiający uprawniony będzie do skorzystania z prawa opcji (do 20% usług
związanych z ochroną dodatkową, tj.: 1 380 roboczogodzin) w terminie obowiązywania umowy
poprzez złożenie Wykonawcy w tym zakresie oświadczenia woli. Zamawiający może skorzystać
z prawa opcji poprzez złożenie jednego lub więcej oświadczeń o skorzystaniu z prawa opcji, z
tym że wiążące dla Wykonawcy są oświadczenia złożone w terminie przewidzianym do
skorzystania z prawa opcji. Jednocześnie Zamawiający z uwagi na możliwe ograniczenia
sanitarne w prowadzeniu działalności kulturalnej zastrzega sobie prawo niewykorzystania
wszystkich szacowanych roboczogodzin ochrony dodatkowej z zastrzeżeniem, że zrealizowane
zostanie, co najmniej 50% szacowanej liczby godzin.
Ochroną objęte będą m.in. wystawy organizowane przez Zamawiającego we wskazanych
powyżej obiektach i na terenie przyległym.
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: utrzymanie w gotowości centrum koordynacyjnego
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz
monitorowania obiektów; w przypadku składania oferty wspólnej przez wykonawców
składających się z dwóch lub więcej przedsiębiorców jako partnerów powyższą koncesją winien
wykazać się wykonawca bezpośrednio realizujący usługi objęte przedmiotem zamówienia,
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 2.000.000,00 zł
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
d.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonywali co najmniej 1 (jedną) usługę w zakresie ochrony i dozoru wystaw w
muzeum o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto trwającą nieprzerwanie przez okres
12 miesięcy.
d.2 wykonawca winien udokumentować posiadanie osób zdolnych do wykonania zamówienia
poprzez wykazanie, że osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie
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kwalifikacje do wykonania zamówienia tj.
1) w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jednym koordynatorem
ochrony posiadającym wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
legitymującego się ukończonym szkoleniem z zakresu kierowania ochroną muzeum i innymi
instytucjami przechowującymi i udostępniającymi dobra kultury przeprowadzone przez
uprawnione instytucje podległe MKiDN oraz legitymującego się co najmniej trzyletnim
doświadczeniem w nadzorowaniu pracowników ochrony;
2) w okresie obowiązywania umowy będzie dysponował co najmniej 5 pracownikami ochrony
posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ECHOCAST i posiadającymi
przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury
przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN.
Zamawiający wymaga również znajomości obsługi systemów zainstalowanych w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie:
System kamer: Novus
System do zarządzania alarmami: GuardX
Centrala PPOŻ: Bosch FPA-1200-MPA-C
d.3 Dysponuje patrolami interwencyjnymi w ilości nie mniejszej niż 1, gwarantującym podjęcie
czynnych działań ochronnych natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie – czas reakcji –
dojazdu do ochranianego obiektu nie przekroczy 7 minut, lub przedstawi pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zgodnie z art. 274 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia 2) potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
a. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust 1 pkt 4 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowego dokumentu składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
b. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia:
1) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wydaną
zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.
U z 2020 r. poz. 838).
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.
2.000.000,00 zł
- zdolności technicznej i zawodowej:
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a. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy;
b. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego z dokumentami
potwierdzającymi uprawnienia osób przewidzianych do wykonania zamówienia
c. oświadczenie w sprawie dysponowania patrolami interwencyjnymi

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 130, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Bank BGK nr 41 1130
1017 0020 1473 3420 0002 z dopiskiem Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów oraz
monitoringu wizyjnego
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych
na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.
5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie
gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp, przy czym:
1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego
bezwarunkowo i na pierwsze żądanie,
2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale.
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie
odrzucona.
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet
zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do
reprezentowania w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie
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do zawarcia umowy).
Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zostały szczegółowo opisane w treści SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian treści umowy w okolicznościach szczegółowo
opisanych w IPU.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-17 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: oferty należy złożyć na skrzynkę Muzem Sztuki Nowoczesnej w
Warszawie na portalu ePUAP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-17 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-15
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