OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
51 – 126 Wrocław
Ogłoszenie o zamówieniu
Zamówienie na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Współczesnym Wrocław.

ZATWIERDZAM:

Wrocław, dnia 15 grudnia 2016 roku

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Muzeum Współczesne Wrocław
pl. Strzegomski 2a
51 – 126 Wrocław
tel./fax. (+48) 71 356 42 57,
www.muzeumwspolczesne.pl
email: mww@muzeumwspolczesne.pl
OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsze Ogłoszenie oznaczone jest znakiem: ZP/2/2016
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane
oznaczenie postępowania
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych
w dziale III Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi” zgodnie z art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku,
poz. 2164 ze zmianami) – zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w Muzeum Współczesnym
Wrocław przy placu Strzegomskim 2a, 51 – 126 Wrocław
3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do niniejszego
ogłoszenia – opisie przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 6 wzorze umowy.
3.3. Kody CPV: 7971000-4 usługi ochroniarskie, 9711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu
4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać wykonane w terminie od dnia 1 stycznia 2017 roku (od godz. 12.00)
do dnia 1 stycznia 2018 roku (godz. 12.00).
5.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
5.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.
5.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają
warunek, jeżeli wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

należycie wykonali lub należycie wykonują (w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych) co najmniej 2 usługi polegające na ochronie osób i mienia, każda o
wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto w okresie rocznym i każda trwająca co
najmniej 12 miesięcy.
5.1.3. zdolności ekonomicznej są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z ochroną osób i mienia na kwotę minimum
150.000,00 zł
5.1.4. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
5.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
5.2.1. Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub
nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
5.2.2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za
przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218- 221, art. 228230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku
Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o
sporcie,
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 roku Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 roku o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) o którym mowa w 5.2.2. a - d, jeżeli za to przestępstwo prawomocnie skazano
urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta
prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.2.1.2.,
f) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną
decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca
dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności,
g) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie
podlega wykluczeniu, że spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który
zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów,
h) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił
informacje wprowadzające w błąd, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia,

i)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia,
j) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na
celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych,
k) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28
października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary,
l) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne,
m) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów,
złożyli odrębne oferty w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między
nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
5.2.3. Z postępowania wyklucza się również wykonawcę w stosunku do którego otwarto
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku
Prawo upadłościowe.
5.2.4. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z
postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
5.2.5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
5.3. Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać, spełnienie
warunku udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. oraz brak podstaw do
wykluczenia, o których mowa w pkt 5.2.
5.4. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany
jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie pkt 5.2
Ogłoszenia.
6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU
PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ZGODNIE Z
PKT 5.1. I 5.2. OGŁOSZENIA
6.1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1
ogłoszenia nastąpi na podstawie przedstawionych przez wykonawcę dokumentów. Z
treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunek

Wykonawca spełnia. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę w/w warunków
udziału w postępowaniu należy złożyć:
6.1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia;
6.1.2. koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia, o której mowa w rozdziale 4 „Zasady prowadzenia
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz kontrola tej
działalności” ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z
2014r. poz. 1099 z późn. zm.);
6.1.3. wykaz usług (załącznik nr 3 do Ogłoszenia) wykonanych lub wykonywanych w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
6.1.4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli
Wykonawca będzie polegać na ich wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych
do wykonania zamówienia.
6.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia należy złożyć:
6.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, sporządzone
zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia;
6.2.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w
okolicznościach opisanych w pkt 5.2.3 wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
6.2.3. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej, zamiast dokumentów w postaci odpisu z właściwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy spółki cywilnej):
6.3.1. Wykonawcy ci muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w
postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia

publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres
umocowania,
6.3.2. dokumenty wskazane w pkt 6.1. Ogłoszenia każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, pozostałe dokumenty
mogą być składane łącznie.
6.4. Dokumenty dołączane do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o
udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w pkt 6.1 i 6.2
Ogłoszenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz
tłumaczeniem na język polski.
7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WYKAZ OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej.
7.2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami następujące osoby:
Agnieszka Gromek tel. +48 784 973 213, w dniach: poniedziałek - piątek w godz. 8.0016.00, adres email: a.gromek@muzeumwspolczesne.pl
7.3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego
oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli
wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy
złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo
ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania (wezwanie do uzupełnienia braków niekompletnej oferty). Złożone na
wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
7.4. Zamawiający wzywa w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6 Ogłoszenia.
7.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może w wyznaczonym przez siebie terminie
żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne
jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej
oferty.
7.6. Wezwanie, o którym mowa w pkt 7.4., 7.5. i 7.6 może być wystosowane do tego samego
Wykonawcy, w odniesieniu do tego samego zakresu braków/niejasności tylko
jednokrotnie. Wyjaśnienia nie mogą prowadzić do uzupełnienia treści dokumentu, która
nie została w nim zawarta.
7.7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści n/n Ogłoszenia nie
później niż do połowy okresu wyznaczonego na składanie ofert. Zamawiający jest
obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień.
7.8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający- bez ujawniania źródła zapytania
zamieści na stronie internetowej, o której mowa w pkt 1 Ogłoszenia.
7.9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert, zmienić Ogłoszenie. W takim przypadku zmienione Ogłoszenie podaje do publicznej

wiadomości. Jeżeli w wyniku zmiany Ogłoszenia niezbędny jest dodatkowy czas na
przygotowanie nowej oferty lub wprowadzenie zmian w ofercie pierwotnej, Zamawiający
przedłuża termin składania ofert.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesieniu wadium.
9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
9.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może tylko raz, co najmniej na
trzy dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie
zgody na przedłużenie terminu, o którym mowa pkt 1 o oznaczony okres, nie dłuższy niż
60 dni.
10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.
10.8.

Wykonawca w niniejszym postępowaniu może złożyć tylko jedną ofertę.
Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w
formie załączników do niniejszego Ogłoszenia, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być
podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę wraz z załącznikami
podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
Jeżeli osoba/osoby podpisująca(e) ofertę działa/działają na podstawie
pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo musi zostać załączone do oferty w oryginale lub
kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Zalecane jest, aby
podpis osoby uprawnionej/upoważnionej umożliwiał identyfikację jej imienia i
nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną). Z treści dokumentu
pełnomocnictwa winno wynikać uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy.
Potwierdzenie „za zgodność z oryginałem” kopii składanych wraz z ofertą
oświadczeń/dokumentów (nie dotyczy pełnomocnictwa) dotyczy każdej zapisanej
strony kopii dokumentu lub oświadczenia.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia
oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język
polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski (w razie wątpliwości
uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą). Powyższe dotyczy także m.in.
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem, prowadzonej
pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym.
Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osoby uprawnione.

10.9.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie
jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone
nazwą (firmą) Wykonawcy oraz opisane w następujący sposób:
OFERTA na usługę ochrony osób i mienia w Muzeum Współczesnym Wrocław we
Wrocławiu (nie otwierać przed dniem 23.12.2016 r. godz. 10:30) znak sprawy
FS/ZP/02/2016.
10.10. Na ofertę składa się:
a) formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku
Nr 5 do Ogłoszenia (wolne miejsca w formularzu zobowiązany jest wypełnić
Wykonawca), podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy (ceny w formularzu powinny być podane zgodnie z pkt. 13
Ogłoszenia);
b) dokumenty określone w pkt 6 Ogłoszenia.
10.11. Do oferty należy dołączyć także:
a) w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. W przypadku wspólników spółki cywilnej nie
jest wymagane składanie ww. pełnomocnictwa, gdy z załączonych do oferty
dokumentów wynika umocowanie wspólnika podpisującego ofertę do
reprezentowania spółki cywilnej,
b) w przypadku, gdy ofertę lub załączniki do oferty podpisuje osoba, która nie jest
wskazana we właściwym rejestrze do reprezentacji podmiotu lub której
samodzielne działanie w świetle zasad reprezentacji podmiotu wynikających z
właściwego rejestru jest niewystarczające do reprezentacji podmiotu pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wraz z
załącznikami, o ile prawo do reprezentacji tego podmiotu nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą.
c) Załączniki do niniejszego Ogłoszenia nie mają charakteru wymaganych
formularzy, a jedynie stanowią wzory. Przy posługiwaniu się nimi prosimy o
szczególne zwrócenie uwagi, aby ich treść odpowiadała faktycznej zawartości
oferty.
10.12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia przez Wykonawców części
zamówienia do wykonania przez podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakość, zgodność z warunkami opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Zamawiający
nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę lub
podwykonawców. Podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca ma
obowiązek wskazania w Formularzu ofertowym części zamówienia, którą zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Brak
ww. informacji oznaczać będzie, że całość zamówienia będzie realizowana przez
Wykonawcę.
10.13. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod
warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.
10.14. Zmiany w treści oferty oraz zmiany w zakresie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i
dokumentów muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy

składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany należy dodatkowo
opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej
„ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.
10.15. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie
należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty.
Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć
dopiskiem "WYCOFANIE".
10.16. Złożone wraz z ofertą informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) muszą być oddzielone od
pozostałej części oferty i umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, w
sposób umożliwiający Zamawiającemu udostępnienie jawnych elementów oferty
innym uczestnikom postępowania. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że
nie mogą być one udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa.
10.17. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponoszą Wykonawcy.
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Muzeum Współczesne Wrocław we
Wrocławiu, pl. Strzegomski 2a, 51–126 Wrocław (Budynek biurowy), do dnia
23.12.2016 roku godz. 10:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu oferty do
Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską).
11.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy ofertę, która została złożona po
terminie składania ofert.
11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.12.2016 roku, o godz. 10.30 w siedzibie
Zamawiającego, Muzeum Współczesne Wrocław we Wrocławiu, pl. Strzegomski 2a,
51–126 Wrocław.
11.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy (firmy) oraz
adresy wykonawców, a także informacje dotyczące cen i pozostałych kryteriów oceny
ofert.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.

12.5.

Wykonawca określi cenę netto, podając jej wysokość cyframi, z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku oraz słownie.
Wykonawca wskaże, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie,
wysokość podatku VAT oraz analogicznie cenę brutto dla całego zamówienia.
W przypadku niezgodności pomiędzy kwotami, wyrażonymi cyfrowo i słownie,
Zamawiający za właściwą uznaje cenę podaną słownie.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich i
podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie dopuszcza
podawania cen i prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie mogą ulegać zmianie.

12.6.

Ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena ofertowa brutto, obejmująca całość
kosztów zamówienia.
12.7. Cena ofertowa brutto powinna zawierać wszelkie koszty niezbędne do realizacji
zamówienia, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść na wykonanie przedmiotu
zamówienia, z uwzględnieniem podatku VAT oraz innych podatków i opłat, jak również
wszelkich ulg i zwolnień w podatkach i opłatach.
12.8. Wysokość ceny ofertowej brutto dla całego zamówienia nie może przekraczać
maksymalnej kwoty brutto przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację
przedmiotu zamówienia, pod rygorem odrzucenia oferty.
12.9. Zamawiający za zgodą oferenta poprawi w ofercie oczywiste błędy i pomyłki pisarskie.
12.10. Jeżeli oferent nie wyrazi zgody na poprawienie oczywistych błędów lub pomyłek
pisarskich, oferta zostanie odrzucona.
12.11. Jeżeli poprawienie oczywistych błędów lub pomyłek pisarskich spowoduje zmianę ceny
ofertowej, ważna i wiążąca dla oferenta i Zamawiającego będzie poprawiona cena.
13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OBLICZENIA OCENY OFERT
13.1.

Jako kryteria oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się:
Nr
1.
2.

Nazwa kryterium
Cena
Doświadczenie

Waga
80%
20%

13.2.

Punkty przyznawane za podane w pkt 13.1 kryteria będą liczone według następujących
wzoru:
Nazwa kryterium
Wzór
Cena
Liczba punktów przyznana ofercie za kryterium Cena będzie
obliczona według następujących zasad:
LP =Cmin/Cbx80pkt gdzie:
LP- oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie za kryterium
cena
Cmin – oznacza cenę brutto oferty z oferty z najniższą ceną
spośród ocenianych ofert
Cb – oznacza cenę brutto oferty z ocenianej oferty Przy
obliczaniu liczby punktów Zamawiający będzie zaokrąglał
wyniki do dwóch miejsc po przecinku.
Doświadczenie
Za każde wykonane lub wykonywane zamówienie dotyczące
usługi ochrony osób i mienia świadczone przez okres 12
miesięcy o wartości rocznej co najmniej 100 000 złotych brutto
będą przyznane Wykonawcy punkty według następujących
Zasad:
a) 2 zamówienia – 10 punktów;
b) 3-5 zamówienia – 15 punktów;
c) powyżej 5 zamówień – 20 punktów.

13.3.

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach cena i doświadczenie.

13.4.

13.5.

13.6.

Oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Wykonanie
zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość
punktów.
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej za względu na to, ze
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą oferować cen wyższych niż w
pierwotnie złożonych ofertach.
Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów
i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny
ofert określonych w pkt 13 Ogłoszenia.
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres
wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także
nazwy(firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze
streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację
przyznaną ofertom,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i
prawne,
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zamieści informacje, o
których mowa w ust. 14.2. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na własnej
stronie internetowej www.muzeumwspolczesne.pl oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
14.4. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia, Zamawiający zamieści informacje o tym,
podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie
zamówienia publicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na własnej
stronie internetowej, oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
14.5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, przed zawarciem umowy Wykonawcy ci złożą umowę regulującą ich
współpracę.
14.6. Wykonawcy występujący wspólnie o udzielenia zamówienia ponoszą odpowiedzialność
solidarną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
14.7. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, któremu udzieli zamówienia o terminie i miejscu
zawarcia umowy.

14.8. Niestawienie się przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie i miejscu do zawarcia
umowy Zamawiający uzna za uchylanie się przez wybranego Wykonawcę od zawarcia
umowy. W sytuacji takiej Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z
przesłanek unieważnienia postępowania.
14.9. Postępowanie jest ważne bez względu na liczbę uczestników postępowania, jeżeli
przynajmniej jeden uczestnik złoży ważną ofertę spełniającą warunki określone w
Ogłoszeniu.
14.10. Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania
którejkolwiek z ofert. Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o
zakończeniu postępowania bez wyboru Wykonawcy.
14.11. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:
a) nie została złożona żadna oferta,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) Zamawiający stwierdził zaistnienie istotnych okoliczności, których nie można było
przewidzieć wcześniej, a których zaistnienie powoduje niemożność zawarcia
prawidłowej umowy.
14.12. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
a) ubiegali się o udzielenie zamówienia (w przypadku unieważnienia postępowania
przed upływem terminu składania ofert),
b) złożyli oferty (w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu
składania ofert) podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14.13. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na
wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o
wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia
lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
14.14. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku gdy:
a) jej treść nie odpowiada Ogłoszeniu,
b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) w przypadku złożenia przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty- obie
oferty podlegają odrzuceniu;
g) jest niekompletna, tj. nie zawiera jakiegokolwiek z dokumentów wymienionych w
pkt 6 Ogłoszenia lub zawiera dokumenty sporządzone w niewłaściwej formie lub
nieaktualne, a pomimo wezwania wykonawcy do ich uzupełnienia w terminie nie
zostały one uzupełnione (wezwanie do uzupełnienia braków niekompletnej oferty),
h) jest kompletna, ale z treści dokumentów załączonych do oferty/składających się na
ofertę, nie wynika w sposób jednoznaczny spełnianie warunków udziałów w
postępowaniu, mimo wezwania Wykonawcy do złożenia w tym zakresie wyjaśnień.

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
16. PROJEKT UMOWY
16.1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę
najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
16.2. Projekt umowy stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
16.3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie wynika z dokumentów, załączonych do oferty.
17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 70 (5) Kodeksu
cywilnego.
18. INFORMACJE KOŃCOWE
18.1. Zamawiający nie przewiduje:
a) składania ofert wariantowych,
b) składania ofert częściowych;
c) rozliczania w walutach obcych,
d) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zm.).
18.3. Załączniki do Ogłoszenia, stanowiące jego integralną część:
1) Załącznik nr 1 –opis przedmiotu zamówienia;
2) Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu;
3) Załącznik nr 3 - wzór wykazu usług,
4) Załącznik nr 4 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z
postępowania,
5) Załącznik nr 5 - formularz ofertowy,
6) Załącznik nr 6 - wzór umowy.

