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Zamawiający – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów, zaprasza 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia klasycznego, w trybie podstawowym – 

bez negocjacji, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

2021, poz. 1129, z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, pn. „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony 

mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” 

 

I. Dane zamawiającego  

Nazwa i adres do korespondencji:   Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 

                                                     ul. 3 Maja 19, 35-030 Rzeszów 

nr telefonu:                                         (0-17) 853-52-78 

 

godziny urzędowania:          poniedziałek – piątek 8.00 – 15.00 

 

adres poczty elektronicznej:   sekretariat@muzeum.rzeszow.pl  

 

Adres EPUAP:                                       /Muzeum_Rzeszow/SkrytkaESP  

 

Strona internetowa prowadzonego         https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/przetargi/ 

postępowania:           

 

Strona internetowa, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne 

dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie  

zamówienia:                                           https://www.muzeum.rzeszow.pl/pl/przetargi/  

 

Konto bankowe:                Santander Bank Polska 

                                           nr konta: 31 1500 1100 1216 5000 8762 0000 

 

NIP:                                    813-11-07-843 

 

Znak postępowania:           MOR/ZP-26/4/2021 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia:  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne jest 

prowadzone w trybie podstawowym – bez negocjacji, zgodnie z ustawą Pzp oraz wydanymi do 

niej aktami wykonawczymi.  

2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone jest znakiem:  

MOR/ZP-26/4/2021.  

Wykonawca we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinien powoływać się na powyższy 

znak postępowania. 

3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 275 pkt 1 oraz kolejne ustawy Pzp. 

4. Wartość zamówienia nie przekracza progów określonych na podstawie art. 3 ustawy Pzp. 
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5. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: 

a) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.  

b) nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

c) nie dopuszcza składania ofert częściowych 

d) nie wymaga oraz nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

e) nie przewiduje rozliczania w walutach obcych 

f) nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 

g) nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

h) nie przewiduje zastosowania prawa opcji 

i) nie przewiduje udzielania zaliczek Wykonawcom na poczet wykonania zamówienia 

j) nie wymaga i nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci katalogów 

elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty 

k) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie 

przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 

 

6. W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały przepisy ustawy Pzp oraz 

Kodeksu Cywilnego. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowej usługi ochrony 

i dozoru mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, w okresie od 1.01.2022 r. do 

31.12.2022 r., polegającej na: 

 

1.1 Bezpośredniej fizycznej, całodobowej ochronie obiektu zabytkowego Muzeum położonego przy 

ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 

świadczonej w systemie zmianowym, polegającej na pełnieniu służby na stałym posterunku 

w pomieszczeniu ochrony w godzinach otwarcia obiektu dla zwiedzających oraz monitorowaniu 

systemu zabezpieczeń po godzinach pracy Muzeum i podjęciu natychmiastowej reakcji w przypadku 

zagrożenia. 

 

1.2 Bezpośredniej fizycznej ochronie obiektu zabytkowego Muzeum położonego przy ul. 3 Maja 19 

w Rzeszowie w godzinach otwarcia Muzeum (z uwagi na zmiany godzin otwarcia Muzeum, na 

potrzeby niniejszego postępowania przyjęto średnią wynoszącą 38 godzin w tygodniu – liczba godzin 

może zostać zmieniona przez Zamawiającego), przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony 

fizycznej, polegającej na pełnieniu służby na stałym posterunku w godzinach otwarcia obiektu dla 

zwiedzających oraz monitorowaniu systemu zabezpieczeń i podjęciu natychmiastowej reakcji 

w przypadku zagrożenia. 

 

Zgodnie z obowiązującym w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie Planem Ochrony Obiektu, 

kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej zobowiązani są do posiadania aktualnych pozwoleń na 

broń.  

 

1.3 Ochronie obiektów Muzeum: 

- przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie, w systemie monitorowania, polegającej na ciągłej 24 godzinnej 

ochronie obiektu poprzez uruchomienie interwencji załogi „natychmiastowej reakcji” (przynajmniej 

dwuosobowa uzbrojona grupa interwencyjna), która z chwilą uzyskania sygnału z systemu 

dyskretnego ostrzegania podejmie czynną ochronę obiektu w czasie 15 minut od uzyskania sygnału. 

- przy ul. Rynek 6 w Rzeszowie, w systemie monitorowania, polegającej na ciągłej 24 godzinnej 

ochronie obiektu poprzez uruchomienie interwencji załogi „natychmiastowej reakcji” (przynajmniej 

dwuosobowa uzbrojona grupa interwencyjna), która z chwilą uzyskania sygnału z systemu 

dyskretnego ostrzegania podejmie czynną ochronę obiektu w czasie 15 minut od uzyskania sygnału 
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a także kontrolowanie systemu sygnalizacji pożaru poprzez obiektowe urządzenia nadawcze stacji 

monitorującej Wykonawcy.  

- Regionalnej Składnicy Zabytków Archeologicznych, znajdującej się w Zgłobniu (Zgłobień 78) 

w systemie monitorowania, polegającej na ciągłej 24 godzinnej ochronie obiektu poprzez 

uruchomienie interwencji załogi „natychmiastowej reakcji” (przynajmniej dwuosobowa uzbrojona 

grupa interwencyjna), która z chwilą uzyskania sygnału z systemu dyskretnego ostrzegania podejmie 

czynną ochronę obiektu w czasie 15 minut od uzyskania sygnału a także kontrolowanie systemu 

sygnalizacji pożaru – budynek wyposażony jest w instalacje SWiN oraz SSP. Wykonawca 

zobowiązany będzie do zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt sprzętu niezbędnego do 

przesyłu danych. 

 

1.4 Świadczeniu usługi: 

- serwisowej instalacji sygnalizacji włamania i napadu opartej na urządzeniach firmy SIEMENS 

w obiekcie Muzeum przy ul. 3 Maja 19 w Rzeszowie;  

- serwisowej instalacji sygnalizacji włamania i napadu w siedzibie Muzeum Historii Miasta Rzeszowa 

przy ul. Rynek 12 w Rzeszowie (będącego oddziałem Muzeum Okręgowego w Rzeszowie),  

- serwisowej i konserwacji sygnalizacji systemu włamania i napadu oraz sygnalizacji 

przeciwpożarowej w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli (będącego oddziałem Muzeum 

Okręgowego w Rzeszowie), przy ul. Rynek 6. (Usługa świadczona będzie w terminie od 28.11.2022 r. 

do 31.12.2022 r. Usługa ww. serwisu i konserwacji w okresie od 1.01.2022 r., do 27.11.2022 r., nie 

wejdzie w zakres niniejszego zamówienia, gdyż obywa się na podstawie umowy z dn. 13.08.2018 r., 

zawartej na wykonanie zadania pn. „Zakup i montaż instalacji sygnalizacji pożarowej oraz instalacji 

sygnalizacji włamania i napadu w XVIII – wiecznej kamienicy mieszczańskiej Rynek 6 – siedzibie 

Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli – Oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.’’), 

 

polegających na:  

okresowych przeglądach, konserwacji oraz naprawach instalacji zgodnie z Polskimi Normami 

dotyczącymi systemów alarmowych (PN – EN 50131, Polskimi Normami dotyczącymi systemów 

sygnalizacji pożarowej (PN–EN 54), oraz obowiązującymi przepisami prawa.  

 

1.5 Zapewnieniu odpowiedniej, ustalonej każdorazowo z Zamawiającym, liczby pracowników 

ochrony, posiadających niezbędne uprawnienia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób 

i mienia w trakcie trwania Nocy Muzeów (coroczne, jednodniowe wydarzenie organizowane przez 

Zamawiającego w miesiącu maju. Zamawiający zastrzega, że w związku z aktualną sytuacją 

epidemiologiczną spowodowaną przez chorobę zakaźną COVID-19, wywołaną przez wirus  SARS-

CoV-2, w przypadku braku możliwości organizacji Nocy Muzeów, impreza ta może zostać 

przeniesiona na inny termin lub całkowicie odwołana). Do celów niniejszego postępowania przyjmuje 

się, że Zamawiający może zgłosić zapotrzebowanie na maksymalnie 10 pracowników ochrony do 

zabezpieczenia imprezy w danym dniu (z zastrzeżeniem, że niektórzy z nich mogą zostać skierowani 

do zabezpieczenia wydarzeń odbywających się w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie oraz 

Muzeum Historii Miasta Rzeszowa – oddziałach Muzeum Okręgowego). Kwestie dotyczące sposobu 

informowania Wykonawcy o zapotrzebowaniu na ochronę oraz terminie, w jakim informacja taka 

powinna zostać każdorazowo przekazana określone zostaną w umowie. 

 

2. Zamawiający nie stawia wymogu złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. 

 

3. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 

79710000-4 – usługi ochroniarskie,  

79711000-1 – usługi nadzoru przy użyciu alarmu,  

79713000-5 – usługi strażnicze,  

79715000-9 – usługi patrolowe,  
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79714000-2 – usługi w zakresie nadzoru,  

75251110-4 – usługi ochrony przeciwpożarowej, 

50710000-5 – usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych i mechanicznym instalacji 

budynkowych. 

 

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których 

mowa w art. 95 ustawy Pzp: 

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy wszystkich pracowników, wykonujących czynności bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów 

wymienionych w roz. III pkt. 1.1. i 1.2 SWZ. 

 

 

Wykonawca w złożonej ofercie składa oświadczenie, iż dysponuje ww. osobami, które będą 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy, co najmniej na czas wykonywania przedmiotu umowy. 

 

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób wykonujących ww. 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, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia (czynności). 

 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących ww. czynności w trakcie realizacji zamówienia:  

 

a) Oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis 

osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów 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 ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019, poz. 1781), tj. w szczególności bez imion, 

nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników - Umowa może zawierać również inne dane, które 

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

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny 

z przepisami ww. ustawy. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania. 
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W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

5. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 

6. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez 

niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy 

Pzp.  

Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przed terminem 

składania ofert, po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji.  

Wizja lokalna winna się odbywać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-15:00. 

 

Przedstawiciel Wykonawcy musi posiadać pisemne, opieczętowane i podpisane przez Wykonawcę 

upoważnienie do przeprowadzenia wizji lokalnej w jego imieniu. 

 

7. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, 

zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Pzp. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt 7 i 8 ustawy Pzp. 

 

9. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 

 

10. Usługa ochrony i dozoru opisana w rozdziale III. pkt. 1.1 i 1.2, wykonywana będzie zgodnie 

z zasadami określonymi w Planie Ochrony Obiektu Zamawiającego. 

 

IV. Termin wykonania zamówienia: 

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy 

Przewidywany okres obowiązywania umowy: od 1 stycznia 2022 r., do 31 grudnia 2022 r. 

 

V. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców: warunki udziału w postępowaniu i podstawy 

wykluczenia z postępowania: 

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

 1. nie podlegają wykluczeniu; 

 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

  1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;   

  2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów; 

  3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

  4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

 

2. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – NIE DOTYCZY; 

 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów –  

• wykazanie posiadania aktualnej koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 

22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838).  
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 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –  

• wykazanie aktualnej, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przynajmniej 

400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100). 

 4) zdolności technicznej lub zawodowej:  

• wykazanie wykonania (lub wykonywania obecnie) w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: 

- co najmniej czterech usług w zakresie ochrony fizycznej w obiektach muzealnych wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (lub wykonywania), i podmiotów, na rzecz których zostały 

wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Jedna 

usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy;  

oraz: 

- minimum jednej usługi w zakresie ochrony fizycznej w obiektach muzealnych o wartości 

przynajmniej 250 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania (lub 

wykonywania), i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane wraz z załączeniem 

dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

• wykazanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz posiadaniem przez te 

osoby odpowiednich uprawnień niezbędnych do jego wykonania. 

 

UWAGA: 

Zgodnie z § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415) jeżeli wykonawca powołuje się na 

doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym 

mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 

 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, 

uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę 

sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 

realizację zamówienia. 

 

4. Wspólnie ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia. 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

 2. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

 3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie 

spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej 

i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 
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 5. W przypadku, o którym mowa w dwóch ww. punktach, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni 

wykonawcy. 

• W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, 

sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków 

udziału w postępowaniu. 

 

5. Poleganie na zasobach innych podmiotów. 

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli 

podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 

dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów (załącznik nr 4 do SWZ). 

 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w rozdziale V, a także zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem wykonawcy. 

 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

6. Zamawiający określa podstawy wykluczenia w postępowaniu w następujący sposób: 

 • Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec którego 

zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp; 

 • Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę: 

 a) w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 

w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp); 

 b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, 

w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych dowodów (art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp); 
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 c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające 

z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji 

uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp); 

 d) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału 

w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez 

Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest 

w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych (art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Pzp); 

 e) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co 

mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (art. 109 ust. 1 pkt 10 ustawy Pzp). 

 

7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.   

1. W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 

dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy (Dz. U. 2020, poz. 2415). 

2. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. 

rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie 

i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy Pzp. 

3. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 

w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić 

wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału 

w postępowaniu. 

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w ww. punkcie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy 

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ww. punkcie 3, także oświadczenie 

podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz 

odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca 

powołuje się na jego zasoby. 

6. Zamawiający zbada, czy nie zachodzą, wobec podmiotu, o którym mowa w ww. punkcie 

5 podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy (załącznik nr 4 do SWZ). 

7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert 

podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia 
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wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia 

w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków 

dowodowych: 

 

 • podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia: 

a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, 

b) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, 

o których mowa w punkcie a), dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami 

udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, potwierdzających, że nie 

zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych 

w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa 

w punkcie a), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast powyższego odpisu lub informacji składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie 

otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie 

zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się 

on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

 

• Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia środków dowodowych, wymienionych w 

rozdziale V pkt 2 SWZ, tj.: 

 

- aktualnej koncesji na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób 

i mienia (Dz.U. 2020, poz. 838).  

 

- aktualnej, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną przynajmniej 400 000,00 zł (słownie: 

czterysta tysięcy złotych, 00/100). 
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- wykazu usług wykonanych (lub wykonywanych obecnie), w ciągu 3 ostatnich lat przed upływem 

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

obejmującego: 

• co najmniej cztey usługi w zakresie ochrony fizycznej w obiektach muzealnych wraz 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania (lub wykonywania) i podmiotów, na 

rzecz których zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. Jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy;  

oraz 

• minimum jedną usługę w zakresie ochrony fizycznej w obiektach muzealnych o wartości 

przynajmniej 250 000,00 złotych brutto, wraz z podaniem wartości, przedmiotu, dat 

wykonania (lub wykonywania), i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane 

wraz z załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.  

 

- wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz posiadaniem przez te osoby odpowiednich 

uprawnień niezbędnych do jego wykonania. 

 

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 oświadczeniu, 

o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 niniejszej SWZ. 

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa punkcie w rozdziale VI pkt 3 SWZ, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych 

w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę 

odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

  

 1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie 

lub 

  2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

 

Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie, o którym mowa powyżej, aktualne 

na dzień ich złożenia. 

 

9. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2021, 

poz. 275) poprzez pojęcie: 

 a) „przedsiębiorcy” rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 2021 poz. 162), a także: 

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze 

użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ww. ustawy, 

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą 

działalność w ramach wykonywania takiego zawodu, 

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4, ww. ustawy, nad co najmniej 

jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów 

ww. ustawy, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 

13 ww. ustawy, 

- związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ww. ustawy, z wyłączeniem przepisów 

dotyczących koncentracji; 
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 b) „przejęcie kontroli” rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego 

uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 

okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego 

przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności: 

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo 

na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej 

innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego 

przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na 

walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami, 

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), 

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub 

przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę; 

 c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 

bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. 

 

10. W oparciu o wskazane wyżej regulacje oraz pozostałe przepisy, wykonawca winien samodzielnie 

zdecydować, czy należy do grupy kapitałowej składając oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI 

pkt 3 SWZ oraz składając oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej. 

 

 

VII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, informacje o wymaganiach technicznych 

i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej oraz 

wskazanie osób uprawnionych do porozumienia się z wykonawcami. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami 

odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 

2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

„Formularz do komunikacji”. 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania 

z elektronicznej platformy usług administracji publiczne (ePUAP). 

4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje 

się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 

150 MB. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub 

elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich 

przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej 

SWZ, na stronie internetowej Zamawiającego. Dane postępowania można wyszukać również na Liście 

wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony 

głównej z zakładki Postępowania. 

8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (nie dotyczy oferty i załączników do oferty), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem 

dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego 

przez miniPortal. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. 

9. We wszelkiej korespondencji kierowanej do zamawiającego, wykonawca winien posługiwać się nr 

sprawy: MOR/ZP-26/4/2021 oraz ewentualnie numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania). 

10. Zamawiający może również komunikować się z wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl  

11. Dokumenty elektroniczne składane są przez wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: 

sekretariat@muzeum.rzeszow.pl  

12. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi 

w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz.U. 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

13 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020, poz. 2415). 

14. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

15. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wyjaśnienia 

dotyczące SWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 284 ustawy Pzp. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi 

jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia zamawiającego. 

16. Osoby uprawnione przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami: 

 

W zakresie proceduralnym: 

Tomasz Kusior (samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych) - (17) 853 52 78 (wew. 35) 

Agnieszka Opalińska (sekretariat) – (17) 853 52 78 

 

W zakresie merytorycznym: 

Józef Kunysz (kierownik działu Administracyjno-Gospodarczego) - (17) 853 52 78 (wew. 31) 

Tomasz Kusior (samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych) - (17) 853 52 78 (wew. 35) 

Agnieszka Opalińska (sekretariat) – (17) 853 52 78 

 

VIII. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

mailto:sekretariat@muzeum.rzeszow.pl
mailto:sekretariat@muzeum.rzeszow.pl


SWZ: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.”  

Ozn. MOR/ZP-26/4/2021.  

14 
 

IX. Termin związania ofertą. 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 6.01.2022 r. 

(publikacja ogłoszenia 29.11.2021 r. , otwarcie ofert 7.12.2021 r.  + 30 dni). 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się 

jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany okres, 

nie dłuższy niż 30 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ww. punkcie 2, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

 

X. Opis sposobu przygotowania oferty. 

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. 

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, 

.rtf,.xps, .odt 

3. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie: 

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

4. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. 

5. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, wykonawca powinien stworzyć folder, do którego 

przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu wykonawca zrobi folder .zip 

(bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do 

szyfrowania wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. 

6. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ustawy Pzp, w związku z art. 74 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 przepisów 

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

jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. 

• Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

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

jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

• Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020, poz. 1913), które wykonawca zastrzeże 

jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz 

z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). 

• Wykonawca zobowiązany jest, wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek 

określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było 

sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez wykonawcę tajemnicy 

przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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względu na zaniechanie przez wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności 

objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 ustawy Pzp. 

• 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 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie , o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 SWZ, w formie 

elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 

a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP) oraz 

zaszyfrować. 

 

9. Do oferty należy dołączyć: 

1. Formularz oferty 

2. Oświadczenie/a 

3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. 

 

Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia; 

Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana 

oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz.U. 2020, poz. 1192 ), 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też 

poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej 

kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna 

kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

 

XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach 

danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki 

ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 7.12.2021 r.,  

do godz. 9:00. 

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. 

5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na 

„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać 

i zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty. 

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP 

i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 
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8. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.12.2021 r., o godz. 9:30. 

10. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

11. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

12. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

 

XII. Opis sposobu obliczania ceny. 

1. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną ofertę, a w niej jedną cenę i nie może jej 

zmienić. 

2. Opis sposobu obliczenia ceny określa rozdział XII niniejszej SWZ oraz w części dotyczącej 

wyliczeń dla każdej z pozycji z rozdziału III pkt 1.1 – 1.5 niniejszej SWZ - formularz oferty 

stanowiący załącznik nr 1 do SWZ. 

3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich. 

5. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 

6. Wykonawca w ofercie podaję cenę netto, brutto oraz należny podatek VAT, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

7. Wykonawca przy składaniu oferty zobowiązany jest uwzględnić wzrost minimalnej stawki 

godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia w roku 2022, oraz wymóg dotyczący zatrudniania osób 

na umowę o pracę w składanej ofercie.. Zamawiający nie przewiduje zwiększania wynagrodzenia 

umownego o wartość dodatkowych kosztów poniesionych przez Wykonawcę w związku ze wzrostem 

minimalnej stawki godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia a także wzrostu innych kosztów 

składających się na całość zamówienia. Wykonawca przy składaniu ofert jest zobligowani do 

wykonania obliczeń wg stawek obowiązujących w okresie realizacji zamówienia. 

 

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

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami: 

 

Lp. Nazwa 

kryterium 

Waga 

kryterium 

Liczba punktów Uwagi , objaśnienia 

1 Cena oferty 

(brutto) 

60% 60 pkt – dla oferty Pc Pc = Con / Cob x 60 

Con- najniższa cena 

wśród ofert 

nieodrzuconych. 

Cob – cena oferty 

badanej, 

nieodrzuconej. 



SWZ: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.”  

Ozn. MOR/ZP-26/4/2021.  

17 
 

2 Organizacja 

(czas) reakcji 

grupy 

interwencyjnej 

40% - 0 pkt otrzyma Wykonawca który 

zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy 

interwencyjnej w przedziale od 13 do 

15 minut;  

- 20 pkt otrzyma Wykonawca który 

zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy 

interwencyjnej w przedziale od 9 do 12 

minut;   

- 40 pkt otrzyma Wykonawca który 

zaoferuje czas reakcji i dojazdu grupy 

interwencyjnej w przedziale od 5 do 8 

minut;   

Po – liczba punków 

za organizację (czas) 

reakcji grupy 

interwencyjnej 

 

 

2. Ocena ofert zostanie dokonana według poniższego wzoru: 

 P = Pc + Po 

gdzie: 

P   = łączna liczba punktów przyznanych badanej ofercie, 

Pc = liczba punktów dla kryterium ceny („cena brutto”), 

Po = liczba punktów dla kryterium organizacji (czasu) reakcji grupy interwencyjnej („organizacja 

(czas) reakcji”). 

 

3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów 

w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona 

Wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów. 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

5. Punkty przyznane wykonawcy w zakresie każdego z kryteriów zostaną zsumowane. Suma punktów 

uzyskanych stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień 

dotyczących treści złożonej oferty oraz podmiotowych/przedmiotowych (jeśli dotyczy) środków 

dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. 

7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 

przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych 

ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

8. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera 

ofertę z najniższą ceną. 

9. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, Zamawiający wzywa 

wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert 

dodatkowych zawierających nową cenę. 

10. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane 

w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 

 

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

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

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

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 
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dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ww. pkt 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

5. Zawarcie umowy nastąpi według projektowanych postanowień umowy, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy 

wynikające ze złożonej oferty. 

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

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy (jeśli dotyczy), Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

 

XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

  

XVI.  Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy. 

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 

wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 455 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, 

zgodnie z zapisami zawartymi w ww. projektowanych postanowieniach umowy. 

 

XVII. Ochrona danych osobowych: 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), 

dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 

a. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w czasie prowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest: Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, ul. 

3 Maja 19, 35 – 030 Rzeszów, tel. 17 853 52 78, e-mail: sekretariat@muzeum.rzeszow.pl 

(Zamawiający). 

b. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się 

z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: tkusior@muzeum.rzeszow.pl, 

lub pod numerem tel: (17) 853 52 78 (wew. 31). 

c. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa usługa dozoru 

i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.” 

d. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w czasie niniejszego postępowania będą osoby 

lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu i na 

zasadach określonych w art. 18 i art. 74 ustawy Pzp. Oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem 

mailto:tkusior@muzeum.rzeszow.pl


SWZ: „Kompleksowa usługa dozoru i ochrony mienia w obiektach Muzeum Okręgowego w Rzeszowie w 2022 r.”  

Ozn. MOR/ZP-26/4/2021.  

19 
 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2020, poz1913), jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one 

udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp. 

e. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie obowiązującymi przepisami. 

f. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących 

Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę do występowaniu w jego imieniu 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. 

g. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w czasie prowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

h. Osoby których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego maja prawo: 

a) do dostępu do danych osobowych ich dotyczących; 

b) do sprostowania danych osobowych ich dotyczących; 

c) od ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których 

mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 

d)  do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba której 

dane dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy RODO: 

i. 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 z prowadzonego 

postępowania oraz jego załączników. 

j. Osobom których dane osobowe będą przetwarzane w czasie prowadzenia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do: 

a) usunięcia danych osobowych; 

b) prawo do przenoszenia danych osobowych; 

c) sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,  

        gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego  w art. 

13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3. Na potwierdzenie ww. obowiązku, Wykonawca w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik nr 1 do SWZ składa oświadczenie o wykonaniu ciążącego na nim obowiązku 

informacyjnego. 

 

XVIII. Środki ochrony prawnej. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy. 
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3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 

4. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 

albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, 

wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 

5. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma 

w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519  ust. 1 ustawy  Pzp, 

stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się 

do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki 

ochrony prawnej” ustawy Pzp. 

 

XIX. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia  na podstawie art. 257 ustawy Pzp. 

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 257 ustawy 

Pzp, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub 

części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. 

 

XX. Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy 

3. Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie wykonawcy 

4. Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

5. Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej 

6. Załącznik nr 6 do SWZ – Wzór wykazów 


