
nr sprawy: DA-271-276-2/2019 

 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

31-002 Kraków, ul. Senacka 3  

 

str. 1 z 14 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE NA USŁUGI SPOŁECZNE 

zwane dalej w skrócie Ogłoszeniem 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości mniejszej niż 750 000 euro  

postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o  

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

na 

 

całodobową ochronę fizyczną budynku przy ul. Senackiej 3 w Krakowie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Z A T W I E R D Z A M 

 Dyrektor Muzeum 

dr hab. Jacek Górski  

 19.09.2019 r. 
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Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej Ogłoszenia. 

Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz 

przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

 

I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego. 

 

Nazwa: Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

Adres siedziby: 31-002 Kraków, ul. Senacka 3 

Kontakt: tel. 12 422 71 00 

Fax  12 422 77 61 

e-mail: mak@ma.krakow.pl , internet: www.ma.krakow.pl 

Godziny urzędowania: pn. – pt.: 08:00 – 16:00 

REGON 367364309 oraz NIP 676 25 35 783 

 

II.  Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Niniejsze postępowanie, którego wartość jest mniejsza niż 750 000 euro, prowadzone jest 

zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający prowadząc postępowanie ma prawo postąpić w każdy sposób, który zapewni 

stosowanie zasad przejrzystości, obiektywności i braku dyskryminacji art. 138o ust.2 ustawy Pzp. 

3. W niniejszym postępowaniu maja również zastosowanie przepisy i uregulowania ustawy Pzp. 

wskazane w treści Ogłoszenia. 

 

III.  Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie 24 godziny na dobę usług ochrony obiektu Muzeum 

Archeologicznego w Krakowie, przy ul. Senackiej 3 wraz z dodatkowymi usługami utrzymania 

porządku terenów zewnętrznych 1-2 godziny dziennie. 

2. Zamawiający stawia warunek, iż czynności dodatkowe winny być wykonywane przez osoby nie 

pełniące podczas ich wykonywania dyżuru pracownika ochrony.  

3. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. usługi: 

ochrony obiektu, kontroli dostępu osób do administracyjno-naukowej części budynku, 

uniemożliwienie wstępu osobom nieuprawnionym na teren obiektu, kierowanie interesantów do 

odpowiednich komórek muzeum, wydawania i odbierania kluczy osobom uprawnionym, 

kontrolowanie uprawnień do wjazdu na teren obiektu, zapewnienia bezpieczeństwa obiektu od 

kradzieży lub dewastacji mienia, utrzymanie porządków na trenie zewnętrznym. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia określa: 

3.1   załącznik nr 1  -   Opis przedmiotu zamówienia 

3.2   załącznik nr 1A - Kontrola dostępu na teren Muzeum 

3.3   załącznik nr 1B - Czynności dodatkowe -utrzymania porządków terenów zewnętrznych 

http://gimnazjumdwa.pl/
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5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia 

6. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 79710000-4 usługi ochroniarskie, 90610000-6 usługi 

sprzątania i zamiatania ulic. 

7. W związku z koniecznością wdrożenia się przez pracowników ochrony w obowiązujące u 

Zamawiającego procedury, wskazane jest wyznaczenie stałych pracowników świadczących usługi 

ochrony. Jeśli nastąpi konieczność wymiany któregoś z pracowników, Wykonawca powinien 

niezwłocznie powiadomić pisemnie lub przez pocztę elektroniczną o tym Zamawiającego, podając 

imię i nazwisko osoby wymienianej oraz rozpoczynające pracę oraz datę od kiedy nastąpi 

wymiana. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany każdego z pracowników Wykonawcy, 

który przez swoje zachowania, jakość wykonywanej pracy lub zastrzeżenia do utrzymania higieny 

osobistej dał powód do uzasadnionej skargi. 

 

IV.  Termin wykonania zamówienia 

 

1. Termin wykonania zamówienia od 16.10.2019 r. do 31.10.2021 r., z możliwością przedłużenia 

czasu obowiązywania umowy do 30.09.2023 r. na zasadach zawartych we wzorze umowy. 

2. Pierwszy dyżur rozpoczyna się  16 października 2019 r. o godz. 00
00 

, ostatni dyżur kończy się 

31 października 2021 r. o godz. 23
59

 , przy czym przekazanie Obiektu podmiotowi pełniącemu 

dyżur od dnia 16 października 2019 r. nastąpi odpowiednio wcześniej, w godzinach pracy 

Zamawiającego. 

 

V.  Warunki udziału w postępowaniu 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  

1.1   Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust.5 pkt 1 ustawy Pzp; 

1.2   Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów, warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca 

wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym 

zamówieniem (ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia); 

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie; 

1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej;  

  Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje przez co 

najmniej 12 miesięcy, minimum 4 zamówienia w zakresie całodobowej ochrony 

fizycznej obiektu. Zamawiający oczekuje dokumentów potwierdzających należyte 

wykonanie usługi. 
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VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

1. w celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:  

1.1 Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia, wypełniony 

oraz podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy; 

1.2 Pełnomocnictwo umocowujące do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do 

reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 

reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako 

upoważnione do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 

 

2. w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w ofercie: 

2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie  o niepodleganiu wykluczeniu (według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 3A do Ogłoszenia); 

2.3 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3B do Ogłoszenia); 

2.4  powyższe oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie, aby każdy z Wykonawców potwierdził, iż spełnia warunki udziału w 

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 

2.5 Zamawiający żąda aby Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w 

celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie 

w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o którym mowa w pkt  2.2 i 2.3.oraz 

składa pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do warunku 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale V ust. 1.2 pkt 1.2.3. Ogłoszenia . 

2.5.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w 

Rozdziale V ust. 1.2 pkt 1.2.niniejszej Ogłoszenia, w stosownych sytuacjach oraz w 

odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie 

informuje, iż do oceny czy Wykonawca faktycznie może polegać na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów, zastosuje przepisy art. 22a ust.  2, ust. 3, ust. 6 ustawy 

Pzp. 

 

3. w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy 

Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie:  

3.1 odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;. 
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jeżeli Wykonawca wskaże Zamawiającemu w ofercie na ogólnie dostępne, 

elektronicznie prowadzone bazy, z których bezpłatnie może pozyskać dokumenty 

określone powyżej Zamawiający może odstąpić od wzywania Wykonawcy w zakresie 

przedłożenia przedmiotowych dokumentów; 

3.2 potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnej koncesji na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2017.2213) 

3.3 wykaz wykonanych usług (zgodnie z wymaganiami z rozdziału V ustęp 1.2. pkt.1.2.3. ) 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, 

wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te wykonał, 

 z załączeniem dowodów, iż usługi wykonał należycie; przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a jeżeli uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty  (załącznik  

 nr 6 do Ogłoszenia); 

3.4 Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt 5.1 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 

– wystawione nie wcześniej niż 6miesięcy przed upływem terminu składania ofert; jeżeli 

w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanego powyżej Wykonawca składa 

dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu. 

 

4. w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o firmach i 

adresach Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, oraz zaoferowanych przez nich 

cenach 

4.1 oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do Ogłoszenia; 

4.1.1 ww. oświadczenie nie będzie wymagane w przypadku złożenia w postępowaniu 

tylko jednej oferty; 

4.1.2 w przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej (co 

oznacza brak powiązań zarówno kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu 

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów /Dz.U. z 2018 r.poz.798/, 

Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą. W przypadku 

jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on 

niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego. 
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4.1.3 w przypadków wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

powyższe oświadczenie winien złożyć każdy z konsorcjantów osobno.  

4.2. w zakresie nie uregulowanym  Ogłoszeniem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia 

 Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich  może 

 żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U.  

 z 2016 r., poz. 1126). 

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych  do 

porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 

przekazują w następujących formach: 

 pisemnie pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Muzeum Archeologiczne w 

Krakowie, ul. Senacka 3, 31-002 Kraków 

 faksem na numer fax 12 422 77 61, 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: mak@ma.krakow.pl; 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią Ogłoszenia pod warunkiem, że 

wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek 

o wyjaśnienie treści Ogłoszenia wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający 

może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu 

składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści 

Ogłoszenia. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 

przekazał Ogłoszenia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej, 

na której udostępniona jest specyfikacja. 

5. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może 

zmienić treść Ogłoszenia. Dokonaną modyfikację Zamawiający niezwłocznie udostępnia na 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej. 

6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: 

 w kwestiach formalnych – Pani Alicja Wilkosz Nawara, tel. 515 589 882 

 w kwestiach merytorycznych – Pani Alicja Wilkosz Nawara, tel. 515 589 882 

 

 

VIII.  Wadium. 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

mailto:mak@ma.krakow.pl
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IX.  Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą 

rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy, 

samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego z tym, że Zamawiający może tylko raz, co 

najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 

dni. 

 

X.  Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim, według 

wzoru załączonego do Ogłoszenia (załącznik nr 2 Formularz Oferty) 

2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 

trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 

3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii 

dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) 

Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii 

poświadczonej notarialnie. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną 

propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych 

przez danego Wykonawcę. 

6. Formularze oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane w treści zgodnej z 

Ogłoszeniem.  

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane  z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała 

oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta 

uniemożliwiając jej samoistną dekompletację). 

9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaniem pełnej nazwy i adresem Wykonawcy, 

w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002 Kraków,ul.Senacka3 

całodobowa ochrona fizyczna budynku przy ul. Senackiej 3 

otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 26.09.2019 roku o godz. 13:15. 

11. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 158o w ust. 2 ustawy Pzp oferty składane 

 w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

 otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

 153, poz. 1503 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą 
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 one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

 przedsiębiorstwa. 

12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

 Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

 przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 

 Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

 oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

 postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować 

 będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w 

 trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą 

 tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

 Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. 

 Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy 

 Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią 

 tajemnicę przedsiębiorstwa. 

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej 

 oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu 

 zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

 złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej 

 napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty 

 Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury 

 dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

 poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie 

 zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty ofert wycofywanych nie 

 będą otwierane. 

17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści Ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 

 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści 

 zapisów w Ogłoszenia należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania 

 ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej Ogłoszenia. 

18. Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów 

 projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

XI.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Muzeum Archeologiczne w Krakowie, 31-002 

Kraków, ul. Senacka3, II piętro, pok. 211 Sekretariat Dyrektora, do dnia 26.09.2019 roku, do 

godz. 13:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X Ogłoszenia.  

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.  
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3. Oferta złożona po terminie wskazanym w niniejszej Ogłoszenia zostanie zwrócona wykonawcy 

zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, II piętro Gabinet Dyrektora w dniu 

26.09.2019 roku, o godzinie 13:15 r.  

5. Otwarcie ofert jest jawne. 

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwy i adresy Wykonawcówa. oraz informacje 

dotyczące ceny oferty. 

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.ma.krakow.pl informacje 

dotyczące: 

7.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

7.2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

7.3. ceny z ofert. 

 

XII.  Opis sposobu obliczania ceny. 

  

1. Wykonawca określi cenę brutto przedmiotu zamówienia, która będzie obejmować wykonanie 

przedmiotu zamówienie na warunkach określonych w Ogłoszeniu. 

2. W Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia , Wykonawca winien 

podać: 

2.1. cenę łączną oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia przez okres od 

 16.10.2019 r. do 31.10.2021 r. (tj. sumę cen określonych w niniejszym ustępie w 

 podpunkcie 2.2.1. oraz 2.3.1) 

2.2 za usługę ochrony obiektu: 

 2.2.1. cenę łączną brutto za wykonanie usług ochrony obiektu przez okres  

   od 16.10.2019 r. do 31.10.2021 r. 

 2.2.2. % stawkę podatku VAT za usługę ochrony obiektu, 

 2.2.3. cenę brutto 1 roboczogodziny za wykonanie usługi ochrony obiektu 

2.3. za usługę utrzymania czystości: 

 2.3.1. cenę łączną brutto za wykonanie usługi utrzymania czystości przez okres 

   od.16.10.2019 r. do 31.10.2021 r. 

 2.3.2. % stawkę podatku VAT za usługę utrzymania czystości, 

 2.3.3. cenę brutto i netto 1 roboczogodziny za wykonanie usługi utrzymania 

   czystości 

3. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w 

niniejszej Ogłoszenia. 

4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić 

w górę). 

5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). 

6. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, 

zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od 

towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim 

przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że 
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wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

7. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego oferty dodatkowe. 

7.1. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż 

zaoferowane w złożonych ofertach. 

 

XIII.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

1. Oferta będzie oceniana w skali od 0 do 100 punktów. 

2. Kryteria oceny ofert: najniższa cena – 100%. 

2.1 w powyższym kryterium oceniana będzie cena netto/brutto oferty;  

2.2 maksymalna ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę; 

2.3 pozostali Wykonawcy będą oceniani wg następującego wzoru: 

 

Najniższa cena   

× 100 pkt × waga kryterium 
Cena badanej oferty 

 

2.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość 

punktów. 

3. Zamawiający informuje, że jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 marca 

2004 roku o podatku od towarów i usług, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. 

 

XIV.  Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu 

zawarcia umowy. 

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać 

strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania 

każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu 

trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), 

 wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

 członków do czasu wykonania zamówienia. 

3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze sobą 

dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie 

będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 



nr sprawy: DA-271-276-2/2019 

 

Muzeum Archeologiczne w Krakowie 

31-002 Kraków, ul. Senacka 3  

 

str. 11 z 14 

 

4. Jeśli Wykonawcą jest spółka cywilna przedłożyć należy wyciąg z umowy spółki oraz 

ewentualną uchwałę wszystkich wspólników w zakresie należytej reprezentacji (art. 866 k.c.). 

W przypadku, gdy umowę podpisuje jeden ze wspólników spółki cywilnej, pozostali jej 

przedsiębiorcy muszą przedłożyć stosowne dla niego upoważnienie do reprezentowania w 

sprawie (wybór Wykonawcy będącego spółką cywilną, skutkuje podpisaniem umowy ze 

wszystkimi przedsiębiorcami prowadzącymi w tej formie i nazwie działalność gospodarczą). 

5. Przedłożenie listy osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usług ochrony w 

obiekcie (załącznik nr 7 do Ogłoszenia). 

6. Przed podpisaniem umowy wykonawca winien okazać opłaconą polisę ubezpieczeniową OC 

potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Wykonawca zobowiązany jest posiadać 

powyższą polisę przez cały okres obowiązywania umowy.  

7. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla 

się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać najkorzystniejszą z pośród 

pozostałych ofert. 

 

XV. Inne informacje. 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane wyłącznie z złotych 

polskich. 

 

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Zamawiający nie stawia wymagań w tym względzie. 

 

XVII.  Umowa  

 

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł umowę w sprawie zamówienia na 

warunkach określonych we Wzorze umowy. 

2. Wzór umowy stanowi zał. nr 4 do Ogłoszenia. 

3. Zamawiający przewiduje i zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w treści umowy w 

zakresie określonym w załączniku nr 4 do Ogłoszenia, tj. we wzorze umowy, który stanowi 

integralną część Ogłoszenia. 

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, za zgodą obu stron. 

 

 

XVIII. Pozostałe informacje. 
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1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia z udziałem podwykonawców. 

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 

4. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XIX. Odesłanie do wybranych regulacji w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych 

 

1. Zamawiający do niniejszego postępowania na usługi społeczne przewiduje zastosowanie 

 wybranych regulacji zawartych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych  w 

 szczególności w zakresie: 

 1.1. zwrotu oferty - art. 84 ust. 2, 

 1.2. oświadczenie składane przez Wykonawcę – art. 25a, 

 1.3. poleganie na zdolnościach innych podmiotów – art. 22a, 

 1.4. składanie . przez Wykonawcę – art. 26 ust.3 

 1.5. wyjaśnień dotyczących złożonych ofert - art. 87, 

 1.6. odrzucenia ofert - art. 89, 

 1.7. rażąco niskiej ceny - art. 90, 

 1.8. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty - art. 92, 

 1.9. unieważnienia postępowania - art. 93 ust. 1, z zastrzeżeniem, że Zamawiający będzie 

  mógł unieważnić przedmiotowe postępowanie w uzasadnionych przypadkach także  

  w innych niż tych, określonych w art. 93 ust. 1,. 

 1.10. tajemnica przedsiębiorstwa  - art. 8 ust. 3, 

 1.11. modyfikacja  - art. 38 ust. 4. 

 

XX. Obowiązek w zakresie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO. 

 

1. Przez RODO należy rozumieć: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 

119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”. 

2. Do obowiązków wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

należą też m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny 

przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i 

od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Obowiązek informacyjny z art. 13 

RODO nie będzie miał zastosowania, gdy w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane 

dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4). Dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 RODO 

względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane 

bezpośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 

mowa w art. 14 ust.5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca  wypełnił ww. obowiązki 
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informacyjne oraz w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której 

dane zostały przekazane w związku  z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający 

wymaga złożenia przez Wykonawcę w Ofercie oświadczenia o wypełnieniu obowiązków 

informacyjnych, przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, zgodnie ze wzorem zawartym w 

Formularzu Ofertowym, załącznik nr 2 do Ogłoszenia.   

3. W związku z realizacją niniejszego postępowania, Zamawiający wypełniając obowiązek 

wynikający z art. 13 RODO informuje Pana/Panią
1
, że: 

 3.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w 

 Krakowie, 31-002 Kraków, ul. Senacka; 

 3.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Muzeum Archeologicznym w Krakowie 

 jest Pani Agnieszka Iskra, kontakt: biuro@alpha-bhp.pl, telefon 535 895 020*; 

 3.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia korespondencji 

 mailowej (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)oraz w celu związanym z postępowanie  

  o udzielenie zamówienia publicznego na całodobową ochronę fizyczną budynku przy 

 ul. Senackiej 3 w Krakowie, nr sprawy: DA-271-276/20189 prowadzonym zgodnie z 

 art. 138o Ustawy Pzp.w trybie zamówienia społecznego; 

 3.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym  

  udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 

  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

  poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  

 3.5  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy Pzp, 

  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 

  czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas 

  trwania umowy; 

 3.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

  dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 

  związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;  

  konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 3.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

  sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 3.8. posiada Pani/Pan prawo: 

  3.8.1 dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (art. 15 RODO); 

  3.8.2. do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (art. 16 RODO) **; 

  3.8.3. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 

   zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO 

   (art. 18  RODO )***;   

  3.8.4. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

   uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

   narusza przepisy RODO; 

3.9. nie przysługuje Pani/Panu prawo: 

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

  RODO; 

                                                           
1
 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą 

fizyczną, członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do przygotowania 

i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia  
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 3.9.2. do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

 3.9.3. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 

  RODO gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 

  jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

*
 Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego 

administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora 

ochrony danych osobowych. 
** 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** 

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 

przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu 

ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu 

publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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