
 

 

 

                                                                                                     

Pieczęć Zamawiającego 

 

 

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE 

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZONE ZGODNIE  

Z ART. 138o USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) 

 

Zamawiający – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zwraca się do Państwa 

z zapytaniem ofertowym pn.: 

„REALIZACJA USŁUG OCHRONY I DOZORU WYSTAW NA RZECZ MUZEUM 

SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W ROKU 2021”. 

OZNACZENIE POSTĘPOWANIA: 2/2020/MSN/US 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa. 

II. OSOBY NADZORUJĄCE REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ZE STRONY 

ZAMAWIAJĄCEGO: 

Hubert Kowalski – Dział operacyjny 

Anna Nagadowska – Dział operacyjny 

III. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie 

ochrony obiektów: (a) tymczasowej siedziby Zamawiającego (adres: ul. Pańska 3, 00-124 

Warszawa), (b) tymczasowego 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, (c) 

dodatkowych przestrzeni wystawienniczych, w których Zamawiający będzie realizował 

wydarzenia kulturalno-artystyczne w ramach prowadzonej działalności lub dodatkowych 

obiektów z przeznaczeniem wystawienniczym, magazynowym lub lokalno-użytkowym. 

Ochroną objęte będą m.in. wystawy organizowane przez Zamawiającego we wskazanych 

powyżej obiektach i na terenie przyległym. 

2. Za ochronę osób i mienia należy uznać działania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 838), tj. mające na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osób uprawnionych oraz 

odwiedzających obiekt Muzeum oraz działania zapobiegające przestępstwom i 

wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej 

z tych zdarzeń oraz nie dopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony. 
 

3. Specyfikacja chronionych obiektów. 

A) Obiekt przy ul. Pańskiej 3, 00-124 Warszawa: dwie kondygnacje, przestrzeń 

ogólnodostępna na parterze budynku (w tym kawiarnia i księgarnia) oraz przestrzeń biurowa 



na piętrze budynku. Zabezpieczenie przestrzeni biurowej na pierwszej kondygnacji kodem oraz 

bezstykowymi imiennymi kartami wejścia. Budynek monitorowany (kamery przemysłowe 

i rejestrator), z systemem antywłamaniowym. 

B) Obiekt przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, 00-930 Warszawa: budynek podzielony na 

trzy zasadnicze strefy funkcjonalne: 

B.1. Strefa wejściowa Foyer (Księgarnia) z pomieszczeniami towarzyszącymi;  

B.2. Strefa Sali wystawienniczej; 

B.3. Kawiarnia. 

Budynek monitorowany (kamery przemysłowe i rejestrator), podzielony na strefy dostępu, 

z systemem antywłamaniowym, systemem alarmowym i ppoż. 

C) Godziny pracy Zamawiającego: 

Obiekt przy ul. Pańskiej 3 (program publiczny): wt. – sb.: 12.00 – 20.00.; ndz.: 12.00 – 18.00. 

Obiekt przy ul. Pańskiej 3: pn.-ndz. 9.00 – 24.00. 

Obiekt przy ul. Pańskiej 3 (biura): pn.-pt.: 8.00-17.00 

Obiekt przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 (wystawy): wt.-czw.: 12.00 – 20.00.; pt.: 12.00-

22.00.; sob.: 11.00 – 20.00.; ndz.: 11.00 – 18.00. 

Obiekt przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22: pn.-ndz. 9.00 – 24.00. 

Obiekt przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 – Kawiarnia Paloma: wt-czw: 12.00-20.00; 

pt.: 12.00-22.00; sob.: 11.00-20.00; nd.: 11.00-18.00.  

Obiekt przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22 – Księgarnia Bookoff: wt-czw: 12.00-20.00; 

pt.: 12.00-22.00; sob.: 11.00-20.00; nd.: 11.00-18.00. 

 

4. Wykonawca zapewni ochronę podstawową w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania 

umowy w wymiarze do 7200 rbh dla obiektu przy ul. Pańskiej 3 oraz 8850 rbh dla obiektu przy 

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22, przy następujących założeniach: 

(A) Ochrona obiektu przy ul. Pańskiej 3 w wymiarze:  
Pn. Wt. Śr. Czw. Pt. Sob. Ndz. 

Godziny 

ochrony 

00.00 do 

9.30 

00.00 do 

9.30 

00.00 do 

9.30 

00.00 do 

9.30 

00.00 do 

9.30 

00.00 do 

12.00 

00.00 do 

12.00 

16.30 do 

24.00 

16.30 do 

24.00 

16.30 do 

24.00 

16.30 do 

24.00 

16.30 do 

24.00 

12.00 do 

24.00 

12.00 do 

24.00 

Liczba 

godzin 

17 17 17 17 17 24 24 
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Zamawiający będzie wymagał rozszerzenia ochrony do ochrony 24-godzinnej w święta i dni 

ustawowo wolne od pracy. 

(B) Ochrona całodobowa obiektu przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22.  

Zamawiający wymaga ochrony obiektu i dzierżawionego terenu w zakresie 24 godziny na 

dobę przez 7 dni w tygodniu. 

 

5. Wymagania związane z ochroną podstawową:  

5.1. Zamawiający wymaga ochrony podstawowej obiektów polegającej na nieprzerwanej 

fizycznej obecności co najmniej jednego pracownika Wykonawcy w każdym z obiektów 

chronionych wskazanych w Zapytaniu w określonych przez Zamawiającego przedziałach 

czasowych. 

5.2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby świadczące usługę w zakresie ochrony 

podstawowej były zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu. 



Zamawiający dopuszcza, by na czas urlopu lub zwolnienia nie przekraczającego 10 dni 

roboczych pracownika zastępowała osoba pracująca w innej formie zatrudnienia jej przez 

Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa pracy. 

5.3. Zamawiający zapewnia pracownikom ochrony podstawowe pomieszczenia wyposażone 

w system podglądu wizyjnego (monitor, urządzenia sterujące kamerami, itp.). Wykonawca ma 

obowiązek przeszkolić swoich pracowników w zakresie użytkowania udostępnionego sprzętu. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu wynikające 

z nieumiejętnego użytkowania przez jego pracowników. 

6. Obowiązki Wykonawcy: 

6.1. Zamykanie obiektów, sprawdzanie zamknięć zewnętrznych obiektu, uzbrajanie i 

rozbrajanie systemów alarmowych i systemu przeciwpożarowego oraz wykonywanie innych 

czynności wskazanych przez Zamawiającego, a mających związek z bezpieczeństwem osób i 

mienia. Pracownicy Wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami 

dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego oraz uczestniczyć w organizowanych przez 

Zamawiającego szkoleniach dotyczących szeroko pojmowanego bezpieczeństwa i ewakuacji. 

6.2. Wydawanie, przyjmowanie i przechowywanie kluczy/kart dostępu do pomieszczeń 

Zamawiającego według dyspozycji Zamawiającego. 

6.3. Sprawdzanie stanu zabezpieczenia obiektu i pomieszczeń, z uwzględnieniem pomieszczeń 

wymagających szczególnej ochrony i nadzoru zgodnie z bieżącymi zleceniami 

Zamawiającego.  

6.4. Dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnątrz obiektów – sprawdzanie zabezpieczenia 

pomieszczeń, porządku, sprawdzanie zamknięcia okien, wygaszanie świateł na korytarzach, 

klatkach schodowych i w toaletach. Obchód należy wykonywać w odstępach czasowych nie 

większych niż 3,5 godziny, z czego Zamawiający wymaga minimum 3 obchodów w godz. 

nocnych, tj. 22.00-6.00.  

6.5. Prowadzenie dziennika ochrony w układzie godzinowym, z zastrzeżeniem, że w dzienniku 

znaleźć się muszą co najmniej następujące informacje: imiona i nazwiska pracowników 

Wykonawcy wykonujących usługi ochrony na rzecz Zamawiającego w obiektach 

Zamawiającego (z uwzględnieniem pracowników ochrony dodatkowej), godziny rozpoczęcia 

przez nich pracy, godziny wykonywanych obchodów z informacją dot. zakresu wykonanego 

obchodu, informacje o podjętych interwencjach, działaniach, zgłoszeniach i wszystkich innych 

czynnościach powziętych w ramach realizacji umowy, w tym wydaniu kluczy/kart dostępu do 

pomieszczeń uprawnionym pracownikom Muzeum zgodnie z dyspozycją Zamawiającego. 

6.6. Prowadzenie wydawania kluczy do budynków, biur i pomieszczeń, wynajmowanych przez 

Zamawiającego i będących własnością Zamawiającego. Wykonawca będzie prowadził księgę 

wydawania kluczy, w której muszą znaleźć się następujące informacje: imiona i nazwiska 

pracowników i współpracowników Zamawiającego, którzy są uprawnieni do pobierania kluczy 

do pomieszczeń wraz ze stanowiskiem służbowym (lista osób zostanie dostarczona 

Wykonawcy przez Zamawiającego), godziną pobrania kluczy i godziną zdania kluczy. 

Pracownicy i Współpracownicy Zamawiającego potwierdzą pobranie i zdanie kluczy 

własnoręcznym podpisem.  

6.7. Zabezpieczenie przestrzeni i znajdujących się w niej ruchomości w wypadku stwierdzenia 

naruszenia mienia Zamawiającego lub na polecenie Zamawiającego, w celu sporządzenia 

opisu/dokumentacji okoliczności naruszenia (także przez pracowników Zamawiającego 

i osoby przez niego upoważnione), oraz w celu zabezpieczania dowodów przez uprawnione 

organa władzy publicznej. 

6.8. Zabezpieczenie zapisu z monitoringu. 

6.9. Niezwłoczne, tj. w czasie nie dłuższym niż 5 min. od czasu powzięcia informacji 

o naruszeniu mienia Zamawiającego, powiadomienie Zamawiającego, a następnie – zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego, powiadomienie odpowiednich organów władzy publicznej, a jeśli 



sytuacja tego wymaga i zagrożone jest życie lub zdrowie osób przebywających w obiektach 

Zamawiającego, niezwłoczne poinformowanie odpowiednich służb (Państwowa Straż Pożarna, 

Policja, Pogotowie Ratunkowe, itp.). 

6.10. Wykonawca w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy w porozumieniu 

z Zamawiającym sporządzi na piśmie instrukcję ochrony dla każdego z chronionych obiektów 

uwzględniającą założenia i wymogi zawarte w niniejszym Zapytaniu oraz dodatkowe uwagi 

Zamawiającego. 

6.11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części usług związanych z podstawową 

ochronę standardową w mniejszym zakresie roboczogodzin niż określony w zapytaniu 

ofertowym. 

7. Wykonawca zapewni ochronę dodatkową polegającą na ochronie wystaw 

realizowanych przez Zamawiającego w przestrzeni pawilonu wystawowego przy ul. Wybrzeże 

Kościuszkowskie 22, w tym ochronę następujących wystaw: 

a) w pawilonie wystawowym przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 22: 

a.1. ochrona wystawy pn. „Warszawa w Budowie: Coś wspólnego.”: 3 pracowników, około: 

585rbh  

w okresie od 01.01.2021 r. do 17.01.2021 r. zgodnie z godzinami otwarcia ekspozycji 

w pawilonie i z zapotrzebowaniem wskazanym przez Zamawiającego 

a.2 ochrona wystawy pn. „Streng Włodarski.”: 3 pracowników, około: 2385 rbh  

w okresie od 05.02.2021 r. do 16.05.2021 r. zgodnie z godzinami otwarcia ekspozycji 

w pawilonie i z zapotrzebowaniem wskazanym przez Zamawiającego; 

a.3. ochrona wystawy pn. “Artystyczna Podróż Hestii”:  

3 pracowników ochrony, około: 248 rbh w okresie od 31.05.2021 r. do 13.06.2021 r. zgodnie 

z godzinami otwarcia ekspozycji w pawilonie i z zapotrzebowaniem wskazanym przez 

Zamawiającego; 

a.4. ochrona wystawy pn. ,,Agnieszka Polska”: 2 pracowników ochrony, około 1308 rbh w 

okresie od 02.07.2021 r. do 19.09.2021 r. zgodnie z godzinami otwarcia ekspozycji w 

pawilonie i z zapotrzebowaniem wskazanym przez Zamawiającego; 

a.5. ochrona wystawy pn. ,,Warszawa w Budowie”: 3 pracowników ochrony, około 888 rbh 

w okresie od 01.10.2021 r. do 07.11.2021 r. 

a.6. ochrona wystawy „Post secular”: 3 pracowników ochrony, około 1186 rbh w okresie od 

19.11.2021 do 31.12.2021 r. 

8. Wymagania związane z ochroną dodatkową: 

8.1. W zakresie formy zatrudnienia pracowników ochrony dodatkowej Zamawiający nie stawia 

Wykonawcy żadnych wymagań. 

8.2. Zamawiający wymaga szczególnej ochrony eksponatów prezentowanych przez 

Zamawiającego na wystawach. Przed każdą wystawą ochranianą przez Wykonawcę 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Instrukcję ochrony wystawy zawierającą co najmniej listę 

eksponatów i schemat ich rozmieszczenia i dokona przeszkolenia pracowników Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany każdego dnia przed otwarciem wystawy do sprawdzenia ilości 

i stanu eksponatów oraz do sporządzenia protokołu. Wykonawca sporządza protokół również 

po zamknięciu wystawy w danym dniu. O wszelkich naruszeniach mienia Zamawiającego na 

wystawach Wykonawca powiadomi Zamawiającego niezwłoczne, tj. w czasie nie dłuższym niż 

5 min. od czasu powzięcia informacji o naruszeniu mienia. Wykonawca jest zobowiązany 

bezwzględnie stosować się do wszelkich instrukcji Zamawiającego dotyczących ochrony 

przestrzeni wystawowych i eksponatów. 

8.3. Wykonawca będzie wykonywał usługi ochrony dodatkowej według stawki godzinowej 

określonej w ofercie. Zamawiający będzie na bieżąco potwierdzał zapotrzebowanie na 

pracowników ochrony dodatkowej lub zgłaszał konieczność dodatkowego przydzielenia 

pracowników przez Wykonawcę. Rozliczenie usług ochrony dodatkowej następuje na 



podstawie miesięcznych sprawozdań przygotowywanych i podpisanych przez Wykonawcę, 

zawierających wykaz godzin wykonywanej usługi. Rozliczenie usług ochrony dodatkowej 

następuje po zatwierdzeniu wykazu przez Zamawiającego. 

8.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części usług związanych z podstawową 

ochronę standardową w mniejszym zakresie rbh niż określony w zapytaniu ofertowym. 

9. Wykonawca zapewni zewnętrzne centrum koordynacyjne i dostępność zewnętrznych 

grup interwencyjnych (patroli). 

Wymagania związane z centrum koordynacyjnym i zewnętrznymi grupami 

interwencyjnymi: 
9.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał w gotowości centrum koordynacyjne 

w postaci nieprzerwanej, ciągłej, 24-godzinnej dostępności przynajmniej jednego 

zewnętrznego koordynatora ochrony w systemie dyżuru stałego. Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić stały kontakt z koordynatorem poprzez podanie stałego, bezpośredniego, czynnego 

całą dobę kontaktowego numeru telefonicznego oraz stałego, bezpośredniego, czynnego całą 

dobę kontaktowego adresu e-mail. Czas reakcji koordynatora w wypadku zgłoszenia 

telefonicznego nie może przekroczyć 5 min, a w wypadku zgłoszenia e-mail nie może 

przekroczyć 15 min. Za czas reakcji uznaje się przesłanie informacji zwrotnej 

z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia na adres, z którego wysłano zgłoszenie. 

9.2. Niezależnie od formy zgłaszania sytuacji nagłych opisanej powyżej Wykonawca zapewni 

swoim pracownikom, wykonującym zlecenie w obiektach Zamawiającego dodatkową formę 

łączności z centrum koordynacyjnym w postaci niezależnego systemu zgłaszania sytuacji 

nagłych – awaryjne powiadomienie i wezwanie patrolu za pomocą urządzenia przydzielonego 

pracownikowi. Wykonawca zapewni również dodatkową formę łączności z centrum 

koordynacyjnym pracownikom recepcji Zamawiającego w obiekcie przy ul. Pańskiej 3. 

Zamawiający wymaga co najmniej jednego urządzenia służącego do awaryjnego 

powiadamiania udostępnionego pracownikom recepcji. Uruchomienie awaryjnego 

powiadamiania przez pracownika recepcji powoduje wysłanie patrolu interwencyjnego. 

Wykonawca odpowiada za opracowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu. 

9.3. Do zadań koordynatora ochrony należy m.in. nadzorowanie pracy ochrony w obiektach 

Zamawiającego, wysyłanie patroli interwencyjnych, zawiadamianie odpowiednich służb 

o zdarzeniach nagłych, koordynacja dyżurów ochrony, organizowanie systemu zastępstw 

i informowanie o nich Zamawiającego, przyjmowanie uwag i zaleceń Zamawiającego, w tym 

dotyczących wykonywania umowy. 

9.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca utrzymywał w ciągłej gotowości przynajmniej 

jeden 24-godzinny patrol interwencyjny działający w sytuacjach nagłych po zgłoszeniu 

przekazanym przez pracowników ochrony Wykonawcy wykonujących zamówienie na rzecz 

Zamawiającego lub po zgłoszeniu przekazanym bezpośrednio przez Zamawiającego. Przez 

sytuację nagłą rozumie się każde zdarzenie, nad którym Wykonawca nie jest w stanie 

zapanować przy użyciu własnych zasobów ludzkich obecnych w miejscu wykonywania 

zamówienia, w tym również sytuacje związane z niemożliwością zapewnienia na terenie 

chronionych obiektów stałej obecności pracownika ochrony podstawowej. Zamawiający 

wymaga, aby czas reakcji patrolu interwencyjnego, rozumiany jako czas fizycznego stawienia 

się patrolu na miejscu wskazanym w zgłoszeniu w obiektach Zamawiającego był nie dłuższy 

niż 3 min. od chwili wysłania zgłoszenia, niezależnie od kanału łączności, jakim zostało 

wysłane zgłoszenie. 

9.5. Zamawiający wymaga, aby koszty związane z obsługą centrum koordynacyjnego oraz 

patroli (w tym interwencji) były uwzględnione w stawkach zaproponowanych przez 

Wykonawcę w ofercie. 

9.6. Zamawiający nie stawia Wykonawcy żadnych wymogów w zakresie formy zatrudnienia 

pracowników centrum koordynacyjnego i patroli interwencyjnych. 



10. Dodatkowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy: 

10.1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy posiadał 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, tj. usług 

ochrony osób i mienia, o wartości sumy gwarancyjnej co najmniej 2.000.000 zł (dwa miliony 

złotych 00/100). Wykonawca przedkłada Zamawiającemu dowód potwierdzający posiadanie 

ubezpieczenia w wymaganym zakresie przed podpisaniem umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany utrzymać wymagane ubezpieczenie przez cały czas obowiązywania umowy 

i udostępniać dowody potwierdzające jego obowiązywanie na każde żądanie Zamawiającego. 

10.2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zapewnia strój pracownikom ochrony, zgodnie 

z Wytycznymi stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. 

10.3. Wykonawca najpóźniej na 24 godziny przed przystąpieniem do realizacji umowy 

przedstawia listę osób, które będą realizowały przedmiot umowy w podziale na pracowników 

ochrony podstawowej (w tym ewentualnych zastępców) oraz dodatkowej. Lista powinna 

zawierać imiona i nazwiska wyżej wymienionych osób, oświadczenia Wykonawcy o 

niekaralności każdej z nich, numery dowodów osobistych oraz numery PESEL, a w zakresie 

pracowników ochrony podstawowej także wskazanie podstawy dysponowania pracownikiem 

ochrony (umowa o pracę). 

10.4. W wypadku, gdy pracownik Wykonawcy z jakiejkolwiek przyczyny nie może pełnić 

wyznaczonych obowiązków wynikających z umowy, Wykonawca ma obowiązek zapewnić 

zastępstwo wyżej wymienionego pracownika najpóźniej w ciągu 1 godziny od powzięcia przez 

Wykonawcę informacji o wystąpieniu takiej okoliczności, po wcześniejszym poinformowaniu 

Zamawiającego. Pracownik wskazany przez Wykonawcę jako zastępca powinien spełniać 

wszelkie wymagania dla danego rodzaju ochrony. Zamawiający nie dopuszcza przerwania 

ciągłości dyżuru ochrony stałej w wyznaczonych godzinach realizacji usług ochrony. 

Zamawiający wymaga, aby ciągłość dyżuru w sytuacjach nagłych była podtrzymana przez 

patrol interwencyjny. 

10.5. Wprowadzenie nowego pracownika ochrony – poza sytuacjami nagłymi – następuje 

wyłącznie po wcześniejszym (co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem) zawiadomieniu 

i uzgodnieniu tego faktu z Zamawiającym. Nowy pracownik musi spełniać wszelkie wymogi 

wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

10.6. Pracownicy Wykonawcy wykonują usługę w sposób ustalony z Zamawiającym (dotyczy 

miejsca przebywania pracowników ochrony) w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

10.7. Pracownicy ochrony winni być przeszkoleni w zakresie ochrony osób i mienia. 

10.8. Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony nie byli karani za przestępstwo 

umyślne. 

10.9. Pracownicy ochrony powinni posiadać umiejętność komunikowania się w języku 

angielskim co najmniej na poziomie A1. 

10.10 Pracownicy ochrony muszą być sprawni fizycznie i potrafiący zażegnać wszelkie próby 

wtargnięcia i zakłócenia spokoju w chronionym obiekcie. 

11. Podstawowe zadanie i obowiązki Wykonawcy usług ochrony (dot. ochrony 

podstawowej, ochrony dodatkowej oraz ochrony innych wystaw czasowych i wydarzeń 

realizowanych przez Zamawiającego): 

11.1. Zabezpieczenie obiektów przed przedostaniem się na ich teren osób nieupoważnionych. 

11.2. Zabezpieczenie majątku i mienia Zamawiającego na terenie przyległym oraz wewnątrz 

obiektów. 

11.3. Informowanie Zamawiającego o brakach w zabezpieczeniu mienia i naruszeniach 

przepisów z zakresu zabezpieczenia mienia w tym również o naruszeniach przez pracowników.  

11.4. Ciągłe, aktywne przebywanie pracowników ochrony w obiekcie podlegającym dozorowi 

wg harmonogramu służb dozoru dokumentowane przez Wykonawcę w dzienniku ochrony. 



11.5. Udzielanie informacji na temat godzin otwarcia Muzeum, kierowania petentów do 

odpowiednich osób. 

11.6. Natychmiastowe działanie pracowników Wykonawcy w razie zauważenia próby 

kradzieży lub dewastacji mienia znajdującego się na terenie strzeżonego obiektu oraz na terenie 

przyległym do obiektu polegające na zawiadomieniu Policji, Zamawiającego, służb 

wewnętrznych Wykonawcy, a także w razie potrzeby Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia 

Ratunkowego. 

11.7. Ustalanie uprawnień do przebywania osób na terenie dozorowanym. 

11.8. Wzywanie osób do opuszczenia obiektu w wypadku stwierdzenia braku uprawnień do 

przebywania na terenie dozorowanym lub w wypadku stwierdzenia zakłócenia porządku 

11.9. Sprawdzenie opuszczenia dozorowanego obiektu przez osoby obce. 

11.10.Stosowanie się do obowiązujących i wprowadzanych zarządzeń i regulaminów 

Zamawiającego. Ze względów bezpieczeństwa instrukcja ochrony Muzeum i inne wewnętrzne 

regulaminy Zamawiającego mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia zostaną 

udostępnione wyłącznie wybranemu Wykonawcy przed podpisaniem umowy. 

12. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do 

wyczerpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. 

13. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej. 

14. Przedmiot zamówienia został sklasyfikowany zgodnie ze Wspólnym Słownikiem 

Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie 

15. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

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

przepisy szczególne nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą 

aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z 

ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2213); 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie doświadczenia 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech 

lat przed upływem terminu składania ofert – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 

to w tym okresie – co najmniej jedną usługę ochrony i dozoru wystaw w muzeum o wartości 

nie mniejszej niż 100.000,00 zł. brutto trwającą nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy oraz 

załączy dowody, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Ocena spełniania 

warunku odbywa się na podstawie Wykazu wykonanych usług stanowiącego Załącznik nr 2 do 

Zapytania. 

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie dysponowania 

potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać, że:  



(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. Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć do oferty imienną listę osób według Załącznika nr 3 wraz 

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez te osoby wymogów Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany wskazać, na jakiej podstawie będzie dysponował tymi 

osobami. 

(1).1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy usługi ochrony 

w zakresie ochrony podstawowej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108). 

(1).2. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące czynności na podstawie umowy o pracę, 

a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę Wykonawca 

zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby 

wykonującej wyżej wymienione czynności.  

(1).3. Najpóźniej w 7 dniu od podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

wykaz osobowy wraz z informacją o czasie trwania umowy oraz informacją o czynnościach 

wykonywanych przez wskazaną osobę, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do wzoru umowy (i od 

podwykonawców, jeżeli już są znani).  

(1).4. Najpóźniej w 7 dniu od podpisania umowy Wykonawca poinformuje pracowników 

o zasadach zatrudnienia obowiązujących przy realizacji danego zamówienia, co potwierdzi ich 

podpis stwierdzający przyjęcie tejże informacji do wiadomości na wykazie osobowym 

wskazanym w pkt. 1.3. 

(1).5. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 

wskazanym, a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do 

wglądu Zamawiającemu zanonimizowaną kopię aktualnej umowy o pracę potwierdzającą, że 

czynności, o których mowa w pkt 1.1. są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę 

o pracę, zgodnie z deklaracją złożoną w ofercie Wykonawcy.  

(1).6. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie ich 

danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1871).  

(1).7. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę 

(podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których 

mowa w pkt 1.1. w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 1.4. będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracownika wykonującego czynności, 

o których mowa w pkt 1.1. na podstawie umowy o pracę.  



(1).8. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o 

których mowa w pkt 1.1. na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w Ogólnych warunkach 

umowy stanowiących Załącznik nr 4 do Zapytania. 

(1).9. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków 

realizacji zamówienia zostały opisane w Ogólnych warunkach umowy. 

c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest on ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności (tj. ochrony osób i mienia) na 

kwotę nie niższą niż 2.000.000 zł (dwa miliony złotych 00/100). 

2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1-2 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia 

nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów.  

V. OFERTĘ NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE I MIEJSCU I CZASIE: 

1. Oferta powinna być złożona na Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do 

Zapytania ofertowego. 

2. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego (recepcja) przy ul. Pańskiej 3, 

00-124 Warszawa. Termin złożenia oferty: do dn. 30.11.2020 r. do godziny 14:00. Termin 

uznaje się za zachowany, jeżeli oferta wpłynie przed upływem terminu do siedziby 

Zamawiającego. 

3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie zawierającej nazwę i oznaczenie 

postępowania oraz adnotację: „Nie otwierać przed 30.11.2020 r. godz. 14:00”. 

4. Dokumenty muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy. Do dokumentów Wykonawca załączy odpis ze stosownego rejestru, z którego 

wynika upoważnienie lub – jeśli upoważnienie nie wynika z rejestru – odpowiednie 

pełnomocnictwo. 

5. Do oferty Wykonawca załączy oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 6. 

VI. KRYTERIA OCENY OFERT: 

1. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, całkowitą cenę oferty brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

2. Podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji zamówienia z uwzględnieniem 

wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). 

3. Cena musi być podana w złotych polskich. 

4. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi 

kryteriami oraz w następujący sposób będzie oceniać oferty w poszczególnych kryteriach: 

Kryterium „Cena” – 65% 

Kryterium „Doświadczenie” – 35% 

5. Podstawą oceny oferty będzie łączna suma punktów, którą otrzyma dana oferta we 

wszystkich kryteriach.  



6. Maksymalną ilość punktów, która może być przyznana łącznie we wszystkich kryteriach to 

100 pkt. 

7. Sposób obliczania punktów w kryterium Cena. Najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta 

z najniższa ceną brutto, a każda następna odpowiednio mniej zgodnie ze wzorem: 

cena najniższa 
x 65  = Liczba punktów oferty 

cena badanej oferty 

8. Sposób obliczania punktów w kryterium Doświadczenie. Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wykazał, że wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie 

– usługę ochrony lub dozoru wystaw w muzeum o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł 

brutto, trwającej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz aby załączył dowody, 

że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający w kryterium 

Doświadczenie przyzna Wykonawcy dodatkowe punkty za każdą dodatkową usługę ochrony 

muzeum o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto trwającej nieprzerwanie przez okres 

co najmniej 12 miesięcy wykonywanej na podstawie odrębnej umowy. Przyznanie 

dodatkowych punktów odbywa się na podstawie Wykazu wykonanych usług stanowiącego 

Załącznik nr 2 oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę potwierdzających m.in. 

należyte wykonanie usługi. Zamawiający informuje, że ocenie w dodatkowym kryterium 

„Doświadczenia” nie będzie podlegała usługa, która Wykonawca ma przedstawić jako warunek 

udziału w postępowaniu. Punkty zostaną przyznane wg poniższego wzoru: 

 

(𝑋)𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡ó𝑤 =
(𝑈) 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑎

(𝑈) 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
∗ 35𝑝𝑘𝑡 

gdzie: 

(X) liczba punktów – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie  

(U) oferta badana – oznacza liczbę dodatkowych usług wskazanych w badanej ofercie 

(U) oferta maksimum – oznacza maksymalną liczbę dodatkowych usług spośród badanych 

ofert 

9. Ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta nie zostanie odrzucona 

i uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny. 

11. W wypadku otrzymania dwóch lub większej ilości ofert równych co do łącznej sumy 

punktów otrzymanych we wszystkich kryteriach oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę 

z niższą zaproponowaną ceną. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość, że Wykonawca nie wskaże dodatkowych usług 

podlegających ocenie w kryterium Doświadczenie. Oferta Wykonawcy nie otrzyma w takim 

wypadku punktów w tym kryterium. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, jeśli 

kwota najniższej oferty będzie przekraczała środki, które przeznaczył na realizację przedmiotu 

zamówienia. 

14. Zamawiający dopuszcza przeprowadzanie wizji lokalnej w obu obiektach będących 

przedmiotem zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu.  

15. Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej pisemnie do Zamawiającego na adres: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, lub faksem pod numer: (22) 



596 40 22 lub w formie e-mail: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl, podając datę i godzinę 

odpowiadającą Wykonawcy oraz dane do kontaktu (nr telefonu) w celu ustalenie terminu wizji 

lokalnej. 

16. W razie wątpliwości, pytania proszę kierować do: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl; 

tel. (22) 596 40 13 

VII. OFERTY ZŁOŻONE PO TERMINIE WSKAZANYM W PKT. V NIE ZOSTANĄ 

ROZPATRZONE. 

 

VIII. ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO SĄ: 

Załącznik nr 1 – Wytyczne dotyczące stroju ochrony; 

Załącznik nr 2 – Wykaz wykonanych usług; 

Załącznik nr 3 – Lista osób; 

Załącznik nr 4 – Ogólne warunki umowy; 

Załącznik nr 5 – Formularz ofertowy; 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

Załącznik nr 7 - Wykaz osobowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 

 

 

 

       DYREKTOR  

MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ 

w WARSZAWIE 

 

Joanna Mytkowska 

         

      

  



Załącznik nr 1 

                                                       do zapytania ofertowego o numerze: 2/2020/MSN/US 

 

Wytyczne dotyczące stroju ochrony 

 

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia zapewnia umundurowanie pracownikom ochrony. 

Pracownicy ochrony fizycznej umundurowani są następująco: 

a) marynarka, kolor: granatowy; 

b) spodnie, kolor: granatowy; 

c) koszula z kołnierzem; kolor: jasny niebieski; 

d) krawat, kolor: granatowy; 

e) buty, kolor czarny; 

f) dopuszcza się naszywkę z logo firmy Wykonawcy umieszczoną na prawym rękawie 

marynarki; 

g) powyżej kieszeni marynarki przeznaczonej na butonierkę (na lewej piersi) Wykonawca 

umieści naszywkę z napisem „Ochrona Muzeum” o wymiarach minimum 2,5 cm (wysokość) 

i 12 cm (długość). Kolor liter: biały, tło: czarne. 

h) na lewym rękawie marynarki Wykonawca umieści naszywkę z napisem „Ochrona Muzeum” 

o wymiarach minimum 2,5 cm (wysokość) i 12 cm (długość). Kolor liter: biały, tło: czarne; 

i) Wykonawca zobowiązuje się do dbałości o schludny wygląd pracowników i natychmiastowej 

reakcji w przypadku zastrzeżeń ze strony Zamawiającego dotyczących staranności 

pracowników Wykonawcy, mającej na celu doprowadzenie do właściwego stanu ubioru lub 

wyglądu pracownika ochrony. 

 



Załącznik nr 2 

                                                        do zapytania ofertowego o numerze: 2/2020/MSN/US 

 

                                              WYKAZ WYKONANYCH USŁUG1 

Zamawiający: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

 

Nazwa postępowania: „REALIZACJA USŁUG OCHRONY NA RZECZ MUZEUM 

SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W ROKU 2021” 

              

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykazujemy się następującymi 

umowami: 

 

*Wpisanie w pozycji nr 1 świadczonej umowy jest obligatoryjnym warunkiem udziału w postepowaniu, dla 

dalszych punktów można wskazać spis umów dla kryteriów dodatkowych. 

Jednocześnie załączamy dokumenty lub dowody, potwierdzające, iż ww. usługi zostały 

wykonane (są wykonywane) należycie. 

Zamawiający informuje, że ocenie w dodatkowym kryterium „Doświadczenia” nie będzie 

podlegała usługa, która Wykonawca ma przedstawić jako warunek udziału w postępowaniu. 

 

________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

………………………., ………………… 

Miejscowość data 

                                                           
1 Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że wykonał lub wykonywał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert – a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co 

najmniej jedną usługę ochrony muzeum o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto trwającej nieprzerwanie 

przez okres co najmniej 12 miesięcy.  

1 Wykonawca otrzyma dodatkowe punkty, jeśli wykaże się większą ilością usług potwierdzających spełnianie 

warunku wiedzy i doświadczenia niż to zostało opisanego w rozdziale IV ust. 1 lit b) Zapytania ofertowego. 

 

Lp. Przedmiot usługi Zamawiający Wartość 

wykonanych usług  

Termin 

zakończenia (w 

przypadku usług 

wykonywanych 

należy wpisać: 

„usługa 

wykonywana” 

1.*      

2.      

3.      

4.      



Załącznik nr 3 

                                                   do zapytania ofertowego o numerze: 2/2020/MSN/US 

 

WYKAZ OSÓB 

Nazwa postępowania: „Realizacja usług ochrony na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej 

w Warszawie w roku 2021” 

 

Na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie dysponowania potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykazujemy, że dysponujemy 

i skierujemy do realizacji zamówienia następującą osobę na stanowisko Koordynatora Ochrony: 

Imię i nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie Kwalifikacje 

Informacja o 

podstawie  

dysponowania osobą 

    
 

oraz na stanowisko Pracownika Ochrony: 

Imię i nazwisko 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Doświadczenie Kwalifikacje 

Informacja o 

podstawie  

dysponowania 

osobą 

     

     

     

     

     

 

Oświadczamy, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym. Do listy osób 

dołączamy dokumenty potwierdzające spełnianie przez wymienione osoby wymogów 

Zamawiającego w zakresie doświadczenia i posiadanych kwalifikacji. 

 

………………………………. 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

………………………., ………………… 

Miejscowość  data 

 

 

 

 



Załącznik nr 4  

do zapytania ofertowego o numerze 2/2020/MSN/US 

OGÓLNE WARUNKI UMOWY 

 

Umowa zawarta w Warszawie w dniu …./…./2020 r. pomiędzy: 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 00-124 Warszawa, ul. Pańska 3, wpisanym do Rejestru 

Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 

58/2005, NIP: 5252341832, REGON: 140187435, reprezentowanym przez: 

………………………………………………….. - ……………………………………………. 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………… z siedziba w …………………,ul. ……, kod pocztowy 

…………… NIP: ……, REGON….. 

reprezentowanym przez: 

………………………… - ………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego 

postępowania numer: 2/2020/MSN/US w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn.zm.). 

 

§1 Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ochrony na rzecz Zamawiającego na 

warunkach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia oraz ofercie Wykonawcy 

z dnia …………….. r.  

2. „Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia” zawierający Szczegółowy zakres 

obowiązków wykonawcy i „Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy” są integralnymi 

częściami umowy. 

3. Przy wykonywaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania 

obowiązujących u Zamawiającego zarządzeń i regulaminów2.  

                                                           
2

 Ze względów bezpieczeństwa instrukcja ochrony Muzeum i inne wewnętrzne regulaminy Zamawiającego 

mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia zostaną udostępnione wyłącznie wybranemu Wykonawcy 

przed podpisaniem umowy. 



4. Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej obsługi Zamawiającego w zakresie 

objętym przedmiotem umowy. 

 

§2 Ubezpieczenie OC 

1. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000,00 

(dwa miliony złotych 00/1000) przez cały okres trwania niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wzywania Wykonawcy przed upływem terminu 

poprzednio obowiązującego ubezpieczenia, do przedstawiania do wglądu kolejnych 

dokumentów (w tym polis) potwierdzających, że umowa ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zachowuje swoją 

ciągłość. 

§3 Termin Umowy 

Niniejsza umowa jest zawarta na okres 12 miesięcy od …………… lub do wyczerpania kwoty, 

którą Zamawiający przeznaczył na realizację przedmiotu zamówienia. 

§4 Wynagrodzenie 

1. Wynagrodzenie wykonawcy usług będących przedmiotem niniejszej umowy jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym. 

2. Maksymalne wynagrodzenie, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację 

przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć kwoty netto ………………………. zł 

(słownie ……………………………00/100) tj. brutto …………………. zł (słownie: 

……………………………………. 00/100). 

3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą następowały po cenie 

jednostkowej brutto za godzinę świadczenia usług ochrony wskazanej w ofercie, tj.:  

a) ……. zł netto za jedną roboczogodzinę ochrony podstawowej, 

b) ……. zł netto za jedną roboczogodzinę ochrony dodatkowej, 

4. Rozliczenia między stronami będą następowały w okresie trwania umowy raz na miesiąc 

na podstawie wykazu godzin przepracowanych przez pracowników Wykonawcy. Strony 

umowy określą sposób i formę dokumentowania godziny rozpoczęcia oraz zakończenia 

świadczenia usługi ochroniarskiej. 

5. Zamawiający planuje przez okres obowiązywania umowy wykorzystać łącznie: 

a) 16050 rbh ochrony podstawowej; 

b) 6600 rbh ochrony dodatkowej; 



6. Podane w ust. 5 wartości mają jedynie charakter szacunkowy i Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość niewykorzystania wszystkich rbh w poszczególnych wariantach. Brak 

wykorzystania pełnej liczby godzin nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze 

strony Wykonawcy kierowanych do Zamawiającego, w szczególności z tytułu 

odszkodowania lub wynagrodzenia uzupełniającego.  

7. W przypadku niespodziewanych zdarzeń związanych z działalnością prowadzoną przez 

Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia środków na realizację 

przedmiotu zamówienia o 10% wartości zamówienia określonego pierwotnie w Umowie 

w § 4 ust. 2. 

 

§5 Płatność 

1. Płatności wynagrodzenia będą następowały na podstawie wystawionych comiesięcznych 

faktur uwzględniających liczbę faktycznie zrealizowanych przez Wykonawcę godzin. 

Podstawą wystawienia faktury jest wypełniony i podpisany przez Wykonawcę dziennik 

ochrony oraz dzienne protokoły rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usług ochrony 

dodatkowej oraz ochrony innych wystaw czasowych i wydarzeń w danym miesiącu, 

którego dotyczy wystawiona faktura. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, na konto 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT od Wykonawcy. 

3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

 

§6 Zatrudnienie 

1. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące w imieniu Wykonawcy usługi ochrony 

w zakresie ochrony podstawowej były zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1320) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. jedn. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.) przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Do realizacji przedmiotu umowy przez cały okres jej trwania Wykonawca skieruje:  

2.a. Jednego (lub więcej) KOORDYNATORA OCHRONY posiadającego 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; 



2.b. Pięcioro (lub więcej) PRACOWNIKÓW OCHRONY posiadających zaświadczenie 

o ukończeniu szkolenia z ECHOCAST i posiadających przeszkolenie do pracy 

w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury przeprowadzone przez 

uprawnione instytucje podległe MKiDN. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający 

uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie 

spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

2. Najpóźniej w 7 dniu od podpisania umowy, a także w ciągu 3 dni od wezwania 

zgłoszonego w trakcie trwania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (o ile jest już znany) o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. 

2.1. Oświadczenie, zgodne z treścią załącznika nr 3 do umowy, winno zawierać 

w szczególności:  

2.2. Określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

2.3. Datę złożenia oświadczenia,  

2.4. Osoby, które nie były karane i które nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym oraz są 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę  

2.5. Wykaz osób o których mowa w ust. 1 zawierający:  

a) imię i nazwisko,  

b) podpis pracownika potwierdzający, że Wykonawca poinformował go o zasadach 

zatrudnienia obowiązujących przy realizacji niniejszej umowy, 

c) rodzaju umowy o pracę, 

d) wymiaru etatu, 

2.6. Podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy.  

2.7. W załączeniu dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje (odbyte szkolenia) 

osób wymienionych w wykazie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym, 

a jeżeli strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu 



Zamawiającemu: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (tj. w szczególności3 bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 

możliwe do zidentyfikowania; 

b) zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób, wykonujących wskazane w ust.  1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych 

w wysokości określonej § 7 pkt. i. umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie osoby świadczące usługę w zakresie ochrony 

podstawowej były zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę w wymiarze pełnego 

etatu. Zamawiający dopuszcza, by na czas urlopu lub zwolnienia nie przekraczającego 10 

dni roboczych pracownika zastępowała osoba pracująca w innej formie zatrudnienia jej 

przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa pracy. 

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

                                                           
3 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które 

podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem 

przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  



umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

8. W wypadku rozwiązania stosunku pracy z osobą wskazaną w wykazie przed zakończeniem 

okresu obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego 

poinformowania o tym Zamawiającego, a w przypadku zatrudnienia nowej osoby do 

uaktualnienia wykazu. 

 

§7 Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje zapłata przez Wykonawcę następujących kar umownych: 

a. za dwukrotne w ciągu tego samego tygodnia oraz każde kolejne spóźnienie 

przekraczające 15 minut względem godziny wskazanej przez Zamawiającego 

w zamówieniu na dodatkową ochronę lub ochronę innych wystaw czasowych 

i wydarzeń – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100); 

b. za stawienie się w umówionym z Zamawiającym miejscu świadczenia usługi 

pracownika Wykonawcy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości -  

200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) – za każde tego typu uchybienie; 

c. za brak fizycznej obecności pracownika ochrony stałej w obiektach ochranianych 

wskazanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 

00/100) za każdą rozpoczętą godzinę nieobecności; 

d. Za brak pojawienia się patrolu interwencyjnego w czasie określonym w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); 

e. Za niewykonywanie przez pracowników ochrony obchodów określonych w Opisie 

Przedmiotu Zamówienia – 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy 

stwierdzony brak obchodu, z zastrzeżeniem, że nieodnotowanie obchodu w dzienniku 

ochrony może być przez Zamawiającego traktowane jako brak obchodu; 

f. Za brak zastępstwa dla pracownika ochrony wg zasad opisanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia– 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100); 

g. Za niezapewnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę pracowników ochrony w ilości 

i terminach wynikających z Zapytania ofertowego lub w ilości i terminach 

wynikających ze zleceń zgłoszonych na zasadach opisanych w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdego niezapewnionego 

pracownika; 



h. za wszelkiego rodzaju opóźnienia w odniesieniu do terminów wynikających z zapisów 

Zapytania ofertowego dotyczących realizacji zlecenia, w tym za opóźnienia 

w informowaniu Zamawiającego, podejmowaniu interwencji i innych działań 

wymaganych od Wykonawcy wynikających z Opisie Przedmiotu Zamówienia – 100,00 

zł (słownie: sto złotych 00/100) za każde tego typu opóźnienie; 

i. za wykonywanie usługi ochrony podstawowej przez osoby zatrudnione na innej 

podstawie niż umowa o pracę – 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy 

taki stwierdzony przypadek; 

j. za odstąpienie od umowy przez jedną ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 

k. z tytułu opóźnienia w przedłożeniu listy osób, o której mowa w § 6 ust. 2 – 200,00 zł 

(słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia; 

l. z tytułu nieprzedłożenia dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 4 lub przedłożenia 

dokumentów niepotwierdzających spełnienia wymogu zatrudniania pracowników 

wykonujących czynności, o którym mowa w §6 ust. 1 na podstawie umowy o pracę –  

1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100) – za każde zdarzenie w okresie realizacji 

umowy, za każdą osobę wykonującą czynności, o których mowa w §6 ust 1, dla której 

Wykonawca nie przedłoży kopii zawartych umów o pracę. Za nieprzedłożenie rozumie 

się także opóźnienie przekraczające 3 dni. 

2. Kary umowne podlegają kumulacji. 

3. Naliczenie kary umownej nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia 

odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych 

w ustawie Kodeks cywilny oraz w sytuacji, gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie 

wykonuje postanowienia niniejszej umowy, w szczególności, gdy: 

a. Nie świadczy usługi przez okres dłuższy od 3 godzin; 

b. Osoba świadcząca usługi swoim zachowaniem wypełnia przesłanki ujęte w ustawie 

Kodeks pracy uzasadniające dyscyplinarne zwolnienie, a Wykonawca na wezwanie 

Zamawiającego nie przyśle innej osoby w celu kontynuowania świadczenia usługi 

ochrony w ciągu 3 godzin od momentu zawiadomienia o wystąpieniu okoliczności, o 

których mowa w tym punkcie; 

c. W przypadku, gdy Wykonawca nie zachował ciągłości ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 2 ust. 2 lub gdy nie przedstawił 

dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w terminie wskazanym 



przez Zamawiającego, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 5 dni 

kalendarzowych; 

d. w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania umowy, przy 

czym za nienależyte wykonanie umowy przyjmuje się przynajmniej dwukrotne 

naliczenie Wykonawcy przez Zamawiającego kar umownych bez względu na rodzaj 

uchybienia, którego dotyczy kara.  

5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 Postanowienia końcowe 

1. Osobą wyznaczoną ze strony Zamawiającego do uzgodnień, koordynowania oraz odbioru 

przedmiotu Umowy jest:; ………………; e-mail: …………………., tel.: ……………….. 

2. Osobą wyznaczoną ze strony Wykonawcy do uzgodnień, koordynowania i przekazania 

przedmiotu Umowy jest: ………………; e-mail: …………………., tel.: ………………. 

3. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich zmianach danych, które 

mogą wpływać na wystawianie faktur, ich księgowanie i rozliczanie dla celów 

podatkowych, takich jak nazwa firmy, adres, numer konta, numer NIP itp. Zmiana tych 

danych, jak również zmiana osób kontaktowych określonych w ust. 1 oraz 2 nie stanowi 

zmiany treści Umowy. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

7. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 

2021 roku. 

§ 9 Załączniki 

Integralną częścią Umowy są następujące Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 

2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy; 



3) Załącznik nr 3 – Wykaz osobowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

4) Załącznik nr 4 – Odpis z RIK Zamawiającego; 

5) Załącznik nr 5 – Odpis z KRS/CEIDG Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

..............................................                                           ............................................... 

 

     ZAMAWIAJĄCY                                                               WYKONAWCA 
 

 



Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego o numerze:  

2/2020/MSN/US 

FORMULARZ OFERTOWY 

OFERTA NA: 

„REALIZACJĘ USŁUG OCHRONY NA RZECZ MUZEUM SZTUKI 

NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W ROKU 2021” 

Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie): 

…………………………….…...................................................................................................... 

Adres: …....................................................................................................................................... 

TEL. …......…………….............……………………………………………………………….. 

REGON: …………………….............…………………………………………………………. 

NIP: …………………………………….............………………………………………………. 

FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję …...................................................... 

Adres e-mail do korespondencji: ……………………@.............................................................. 

Forma działalności 

gospodarczej:   …………………………………………………………………… 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym 

w Zapytaniu ofertowym.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym uznajemy się za 

związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz 

akceptujemy postanowienia zawarte w ogólnych warunkach umowy. 

3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonywania przedmiotu zamówienia w terminie 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy. 

4. AKCEPTUJEMY warunki rozliczenia i płatności określone przez Zamawiającego 

w Zapytaniu ofertowym oraz akceptujemy bez zastrzeżeń istotne dla Zamawiającego 

postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy według ogólnych 

warunków umowy przedstawionych w Zapytaniu Ofertowym. 

5. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia dla niniejszego postępowania według 

następujących stawek: 

 

 

 

 

 



Tabela nr 1 – Formularz cenowy 

 

Razem wartość oferty netto (słownie): 

………………………………………………………………………… 

Razem wartość brutto tj. cena (słownie): 

………………………………………………………………………… 

Wyżej podana cena jest ceną łączną, przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i 

ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915) 

i zawiera wszelkie koszty, jakie ponosimy w celu należytego spełnienia wszystkich obowiązków 

wynikających z realizacji zamówienia. 

 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

12.1    …………………………………….. 

12.2    …………………………………….. 

12.3    …………………………………….. 

………………………………. 

(Podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 

………………………., ………………… 

Miejscowość  data 

Lp. 
Rodzaj 

usługi 

Jedn. 

miary 

Wartość 

jednostkowa 

netto (bez 

VAT) 

w PLN 

Szacowana 

liczba rbh  

Wartość 

netto 

(bez 

VAT) 

w PLN 

4x5 

Stawka 

VAT 

(%) 

Kwota 

VAT w 

PLN 

6x7 

Wartość brutto 

(z VAT) 

w PLN 

6+8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Ochrona 

podstawowa  
rbh  16050     

2. 
Ochrona 

dodatkowa 
rbh  7200     

Wartość netto (należy dodać do siebie poszczególne 

pozycje z kolumny 6) 
 x x X 

Razem kwota VAT (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z 

kolumny 8) 
 X 

Cena (należy dodać do siebie poszczególne pozycje z kolumny 9)  



Załącznik nr 6 

                                                             do zapytania ofertowego o numerze: 2/2020/MSN/US 

 

Zamawiający: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa 

 

Nazwa postępowania: „REALIZACJA USŁUG OCHRONY NA RZECZ MUZEUM 

SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W ROKU 2021” 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),  

 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

oraz 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn. REALIZACJA USŁUG OCHRONY NA RZECZ MUZEUM SZTUKI 

NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W ROKU 2021 (Nr referencyjny postępowania: 

2/2020/MSN/US), prowadzonego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 

oświadczam, co następuje: 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1-2 ustawy PZP oraz oświadczam, że spełniam warunki 

udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego. 

 

 

 

________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

………………………., ………………… 

Miejscowość data 

 

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia 

spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Jednocześnie oświadczam, że w 

związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące 

środki naprawcze:………………………………………………………………………………. 



……………………….…………………………………………………………………..………

…………...........………………………………………………………………………………… 

 

________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

………………………., ………………… 

Miejscowość data 

*wypełnić jeśli zachodzi 

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy Zamawiający przewidział możliwość, o której mowa 

w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 

podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 

………………………., ………………… 

Miejscowość data 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

……………………….,………………… 

Miejscowość            data 



Załącznik nr 7  

do zapytania ofertowego o numerze 2/2020/MSN/US 

 

Wykaz osobowy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

 

Oświadczam, że do wykonania przedmiotu zamówienia w postępowaniu p/n: „Realizacja 

usług ochrony na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w roku 2021” 

wyznaczam  następujące osoby, które nie były karane i które nie figurują w Krajowym 

Rejestrze Karnym oraz są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

Wykonawca/Podwykonawca*: ……………………………………………….. 

 

 

Lp. 

Imię i 

nazwisko 

pracownika  

Zakres 

wykonywanych 

czynności oraz 

posiadane 

uprawnienia 

Czas trwania umowy 

o pracę  

(czas 

nieokreślony/czas 

określony*  

od dd-mm-rr do dd-

mm-rr)  

Podpis pracownika 

poświadczający, iż został 

poinformowany o zasadach 

zatrudnienia - na umowę o 

pracę - obowiązujących przy 

realizacji umowy  

1.     

     

 

Oświadczamy, że powyższe informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  

Oświadczamy że osoba/-y wskazana w punkcie …. tabeli jest/są wyznaczonym koordynatorem 

ochrony posiadającym wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 

legitymującym się ukończonym szkoleniem z zakresu kierowania ochroną muzeum i innymi 

instytucjami przechowującymi i udostępniającymi dobra kultury przeprowadzone przez 

uprawnione instytucje podległe; 

 Oświadczamy że osoby wskazane w punktach od …..-….. tabeli są pracownikami ochrony  

posiadającymi zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z ECHOCAST lub i posiadających 

przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury 

przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN. 

Do oświadczenia załączam dokumenty potwierdzające doświadczenie i odbyte szkolenia przez 

osoby wymienione w tabeli. 

Oświadczam, iż na każde żądanie przedstawię Zamawiającemu do wglądu zanonimizowane 

kopie aktualnych umów o pracę.  

Oświadczam, iż zobowiązuję się do uzyskania zgody od pracowników na przetwarzanie ich 

danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.). 

________ ______________________ 

(Podpis osoby lub osób 

uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

………………………., ………………… 

Miejscowość   data 


