Kraków, 19 lutego 2019 r.
ZATWIERDZAM

………………………….
Znak sprawy: DA.24-03/19

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie
mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)

na
usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie
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Regulamin

Pojęcie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
„ustawa” lub „uzp” - ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z póżn. zm.);
„Wykonawca” - osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
„Zamawiający” - Muzeum Lotnictwa Polskiego, al. Jan Pawła II 39, 31-864 Kraków.

I

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Lotnictwa Polskiego, ul. Jan Pawła II 39, 31-864 Kraków.

II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w oparciu o przepisy
art. 138g i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2018r. poz. 1986 z póżn. zm.).

III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.
2.

3.

4.

Kod CPV: 79710000-4, 92522000-6
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Specjalistyczne Uzbrojone
Formacje Ochronne w zakresie ochrony osób i mienia realizowanych w formie
stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi
pomieszczeniami) znajdującymi się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od 14 marca 2019 r. do 1 grudnia
2020 r. poprzez:
a) zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej
pracownikom, zwiedzającym, klientom, gościom oraz pracownikom firm
zewnętrznych wykonującym zadania na rzecz Muzeum przebywających na
terenie chronionych obiektów;
b) zapewnianie bezpieczeństwa mienia w tym obiektom muzealnym;
c) kontrolę ruchu osobowo – towarowego na terenie Muzeum;
d) utrzymanie porządku publicznego na chronionym terenie;
e) nadzór nad urządzeniami systemów alarmowych (SSP – System
Sygnalizacji Pożarowej, CCTV – Telewizja Obiektowa);
f) zapewnienie dodatkowych patroli podczas imprez i wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez Zamawiającego;
Zamawiający zastrzega, iż przedmiot zamówienia opisany w ust 2 pkt. f) dotyczy
prawa opcji. Zamawiający zrealizuje zadania opisane w ust. 2 pkt. f) jedynie
w przypadku organizacji powyższych imprez. W przypadku nie skorzystania
z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia z tego tytułu.
Wykonawca w ofercie zobowiązany jest przedstawić również przyjętą stawkę za
jedną roboczogodzinę.
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5.
6.
7.
8.
9.

IV

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 8.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony
przez Zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi wizję lokalną w obiektach
i w terenie, którego dotyczy niniejsze zamówienie, w celu uzyskania informacji dla
poprawnego przygotowania oferty. Wizję lokalną będzie można przeprowadzić
w godzinach pracy Muzeum tj. od 7:30 do 15:30 po wcześniejszym umówieniu
terminu. Przed rozpoczęciem wizji lokalnej przedstawiciele Wykonawcy
obowiązani będą potwierdzić swoją tożsamość poprzez przedstawienie dokumentu
ze zdjęciem.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Począwszy od dnia 14 marca 2019 r. od godziny 07:00 do dnia 1 grudnia 2020 r. do godziny
07:00

V

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają opisane
poniżej warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:
i. posiadają ważną na dzień złożenia oferty koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia wydaną
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
(Dz. U. z 2018r. Nr 2142 z późn. zm.);
ii. posiadają aktualną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni
i świadectwo broni wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy
z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. z dnia 15 września 2017 r.
Dz.U. z 2017 r. poz. 1839),
iii. posiadają zewnętrzne Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne (USI)
(działające w oparciu o system radiowy lub GSM) oraz systemem
komunikacji typu dyspozytorskiego (działający w oparciu o system
radiowy lub GSM),
iv. posiadają magazyn broni lub inne pomieszczenie zabezpieczone
zgodnie z wymogami Rozporządzenia MSWiA z 21.10.2011 r.
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania
broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2015 poz. 992 z późn. zm.),
v. posiada stosowne zaświadczenie oraz protokół odbioru magazynu przez
właściwą Komendę Wojewódzką Policji.
b. zdolności technicznej lub zawodowej - powinien posiadać doświadczenie
w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej stałej. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje:
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i. co najmniej jedną usługę ochrony w obiektach użyteczności publicznej
dla obiektów wielkopowierzchniowych o pow. użytkowej co najmniej
2.000 m2 (obejmującej budynek wraz z przyległym terenem
o pow. co najmniej 4 ha) realizowaną w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej stałej o wartości co najmniej 200.000 zł oraz
ii. co najmniej jedną usługę ochrony w obiekcie należącym do instytucji
kultury o pow. użytkowej co najmniej 2.000 m2 realizowaną w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej stałej o wartości co najmniej 200.000
zł. Przez pojęcie instytucja kultury Zamawiający rozumie instytucję
prowadzającą działalność kulturalną w rozumieniu ustawy z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) oraz
iii. oraz załączył dowody określające, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie;
iv. oraz w przypadku przedmiotu zamówienia określonego w rozdziale
III ust. 2. pkt. a)-f) warunek ten zostanie uznany za spełniony
w przypadku wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej
8 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej.
c. sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.: posiada, opłaconą polisę o wartości
ogólnej co najmniej 1.500.000 zł lub odpowiadającej jej kwoty w euro
przeliczonej wg. kursu średniego NBP. z dnia umieszczenia niniejszego
ogłoszenia na usługi ochroniarskie na stronie internetowej Zamawiającego
a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia tj. ochrony osób i mienia
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej. Z treści polisy
musi wynikać, iż jest opłacona. Posiadanie polisy i jej opłacenie będzie
sprawdzane przez Zamawiającego dopiero przed podpisaniem umowy.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego elementu, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
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VI

PODSTAWA WYKLUCZENIA

1.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 1223 ustawy pzp
Zamawiający wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego
majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1508) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł
układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017r. poz. 2344 z
późn. zm.);
b) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie
wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia
publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w
art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub
zasądzenia;
c) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że
wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania
o udzielenie zamówienia.

2.

3.

VII
1.

2.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Wykonawca, najpóźniej w dniu składania ofert a przed upływem terminu składania
ofert, winien wnieść wadium w wysokości wynoszącej kwotę 16 000 (słownie:
szesnaście tysięcy 00/100).
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach
bankowych
lub
poręczeniach
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. 2018 poz. 110 z późn. zm.).
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3.
4.

5.
6.

7.

8.

Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym na konto
Zamawiającego PKO Bank Polski nr 08 1020 2906 0000 1502 0019 9232.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia
żądano.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, kopia przelewu potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty,
a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu
wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być
złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po
zakończeniu postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem musi być złączona z ofertą.

VIII OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.
2.

3.

4.

5.

Wykonawca jest zobowiązany do podania cen w sposób określony w załączniku nr 2.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich i wyliczyć na podstawie indywidualnej
kalkulacji Wykonawcy dla całości zamówienia, uwzględniając doświadczenie
i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których Wykonawca
zamierza udzielić.
Sumaryczna cena oferty wyliczona na podstawie indywidualnej kalkulacji
Wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty
dla całości zamówienia.
Obliczając cenę oferty, należy podać cenę jednostkową godziny pracy netto i brutto
oraz cenę za całość przedmiotu zamówienia netto i brutto z uwzględnieniem
zakładanych godzin pracy, a także wskazać wysokość i kwotę należnego podatku od
towarów i usług VAT.
Do wyliczenia ceny należy przyjąć całkowitą liczbę roboczogodzin dla zamówienia
podstawowego (rozdz. III pkt 1 a)-e)) oraz wszystkich opcji wynoszącą 31 144 rbh.
Na ogólną sumę roboczogodzin składa się:
a) zamówienie podstawowe w okresie obowiązywania umowy: 30 144rbh;
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6.

IX
1.

2.

3.

4.

b) dla opcji ochrony opisanej w rozdz. III pkt 1 f) maksymalną ilość ewentualnych
roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy – 1000 rbh;
Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę, spośród ważnych ofert złożonych
w postępowaniu (tj. Wykonawców niewykluczonych i ofert nieodrzuconych), na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Ogłoszeniu.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a. kryterium cena – 70%,
b. doświadczenie kwalifikowanych pracowników ochrony skierowanych do
wykonania zamówienia – 30%,
Punkty przyznawane za kryterium „cena brutto za całość zamówienia” będą liczone
wg następującego wzoru:
C = (Cn / Cb) x 70 gdzie:
C - liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cn – cena najniższej oferty,
Cb - cena oferty badanej, dla której wynik jest obliczany,
70 – waga kryterium „cena”
Oferta z najniższa ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów tj. 70, natomiast
pozostałe oferty proporcjonalnie mniej punktów liczonych powyższego wzoru.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 70 pkt.
Punkty za kryterium „doświadczenie kwalifikowanych pracowników ochrony
skierowanych do wykonania zamówienia” będą przyznawane w następujący sposób:
0 pkt – gdy Wykonawca dysponuje 8 kwalifikowanymi pracownikami ochrony
posiadającymi udokumentowane (każda z tych osób) mniej niż 3-letnie
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności w zakresie
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz nie posiadają co
najmniej 12-miesięcznego doświadczenia w ochronie obiektów należących
do instytucji kultury, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1983 z późn. zm.).
15 pkt - gdy Wykonawca dysponuje 8 pracownikami ochrony posiadającymi
udokumentowane (każda z tych osób) co najmniej 3-letnie doświadczenie
zawodowe w wykonywaniu czynności w zakresie bezpośredniej ochrony
fizycznej osób i mienia oraz każda ze wskazanych osób posiada co
najmniej 12-miesięczne doświadczenie w ochronie obiektów należących
do instytucji kultury, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1983 z późn. zm.).
30 pkt - gdy Wykonawca dysponuje 8 kwalifikowanymi pracownikami ochrony
posiadającymi udokumentowane (każda z tych osób) co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w wykonywaniu czynności w zakresie
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz wszystkie wskazane
osoby posiadają co najmniej 24-miesięczne doświadczenie w ochronie
obiektów należących do instytucji kultury, zgodnie z Ustawą z dnia 25
października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.).
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5.

6.
7.
8.

X
1.

2.
3.

XI
1.

2.

XI

Zamawiający nie przyznaje punktów w wysokości innej niż 0, 15, 30.
Oferta nie podlega przeliczeniu proporcjonalnemu. Jako najkorzystniejsza zostanie
wybrana Oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów w kryterium
ceny i doświadczenia (kryterium a. + kryterium b.). W przypadku równych wyników
decyduje wysokość ceny tj, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy
z najniższą ceną.
Zamawiający nie będzie prowadził żadnych negocjacji w sprawie ceny.
Wybór najkorzystniejszej oferty będzie dokonany zgodnie z art. 91 uzp spośród ofert,
które nie podlegały odrzuceniu w trybie art. 89 uzp.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich wg wartości nominalnej przedmiotu zamówienia przedstawionej w ofercie
bez względu na kurs walut w okresie obowiązywania oferty.

SKŁADANIE OFERT
Termin złożenia oferty: do 1 marca 2019 r do godziny 12:00. Ofertę należy złożyć
w zaklejonej kopercie z napisem „Oferta na ogłoszenie o zamówieniu na usługi
ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.”
Otwarcie ofert, w którym mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani odbędzie się
w dniu 1 marca 2019 r o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

ODRZUCENIE OFERTY, UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Oferta podlega odrzuceniu, gdy:
a. nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego wskazanym w ogłoszeniu
o zamówieniu;
b. nie jest złożona w formie pisemnej;
c. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018r.
poz. 419 z późn. zm.);
d. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e. jest nieważna na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
Zamawiający może unieważnić postępowanie, gdy:
a. nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi ogłoszenia o zamówieniu;
b. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
c. wystąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;

OKOLICZNOŚCI ZMIANY TREŚCI UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy:
a) w przypadku wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym zmiany ustawowej
stawki podatku VAT czy stawek minimalnego wynagrodzenia.
b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w systemie
ochrony obiektów. Powyższe zmiany mogą dotyczyć sposobu organizacji
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systemu ochrony obiektów i wzmacniania ochrony.
2. Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych
Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji
Przedmiotu Umowy, w szczególności obniżających koszt ponoszony przez
Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony
wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe
brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach
publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą
równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym
zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu
widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.
3. Za zmianę umowy nie będzie traktowana zmiana:
a) kadry realizującej umowę, pod warunkiem zaproponowania osób o
kwalifikacjach, co najmniej takich samych jak kwalifikacje zmienianych osób,
po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy oraz zatwierdzeniu tych osób przez
Zamawiającego.
4. W przypadku zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.
2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę,
nastąpi waloryzacja wynagrodzenia należnego wykonawcy.
5. Zmiany określone w ust. 4 zostaną wprowadzone aneksem do umowy. Waloryzacja
nastąpi jednakże w momencie wejścia w życie nowych regulacji dotyczących kwestii
wskazanych w ust. 4.
6. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej Umowy dokonywane będą
z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, oraz zasad
ogólnych rządzących tą ustawą.
7. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

……………………………………..
Nazwa Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
w związku z udziałem w postępowaniu na świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i
mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

Niniejszym oświadczam, że:
1.
2.
3.
4.
5.

posiadam kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24 ust 1 pkt 12-23 Ustawy
PZP,
nie podlegam wykluczeniu z postępowania w związku z okolicznościami wskazanymi
w rozdziale VI ust. 2 pkt a)-c),
jestem w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia,
posiadam zdolności techniczne lub zawodowe do wykonania zamówienia.

......................... dnia .............. 2019 r.

..............................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

Uwaga: oświadczenie niniejsze podpisuje każdy wykonawca składający ofertę.
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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

………………………………………..
Nazwa Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:
Nazwa:

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

Adres siedziby:

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

Osoba reprezentująca Wykonawcę: ............................................................................................
Numer NIP:

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

Adres poczty elektronicznej: .......................................................................................................
Numer telefonu:

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

Numer faksu: ....................................................................................................

1.

Odpowiadając na ogłoszenie Zamawiającego – składam ofertę na ochronę osób i mienia
realizowaną w formie ochrony fizycznej terenu i obiektów znajdujących się w posiadaniu
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od 14 marca
2019r. do 1 grudnia 2021 r. i dodatkowymi patrolami w przypadku organizacji imprez
kulturalnych przez Muzeum Lotnictwa Polskiego - za następującą cenę:
Cena całkowita brutto wynosi: ……………………………………………………………...
Słownie: ………………………………………………………………………………………...
w tym: …. % VAT, tj.: …………………zł (słownie: …………………………………...……)
Cena całkowita netto wynosi: …………………………………………………………….…….
Słownie: ………………………………………………………………………………………...
Wynikająca z powyższego cena za 1 godzinę netto……….., cena za 1 godzinę brutto………..

2.

Termin wykonania zamówienia podstawowego: okres od 14 marca 2019r do 1 grudnia
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2020 r.
3.

Warunki płatności: Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie realizowane
miesięcznie na podstawie faktycznie wypracowanych roboczogodzin potwierdzonych
protokołem zdawczo-odbiorczym i wystawionej do protokołu faktury VAT za usługę
wykonaną w miesiącu poprzednim. Płatność przelewem w terminie do 14 dni od dnia
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

4.

W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do podpisania
umowy na warunkach przedstawionych w projekcie umowy - stanowiącym Załącznik nr 5 do
ogłoszenia.

5.

Zamierzam zlecić wykonanie podwykonawcom następujące części zamówienia:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

6.

Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:
.................................................................................
..................................

7.

tel.

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

fax.

Oferta składa się z ....... kolejno ponumerowanych stron.

......................... dnia .............. . 2019 r.

..............................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

………………………………………..
Nazwa Wykonawcy:

WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG
Lp.

Miejsce wykonania
usługi ochrony obiektów użyteczności publicznej o
pow. użytk. co najmniej 2000 m2 (obejmującej
budynek wraz z przyległym terenem o pow. co
najmniej 4 ha) i/lub obiektu należącego do muzeum
o pow. użytk. co najmniej 2000 m2

Data wykonania
/m-ce, rok/
od - do

Nazwa Zleceniodawcy

1.
2.
3.
4.

Do wykazu załączono ................... szt. dokumentów w potwierdzających, że usługi
................................................................................................. zostały lub są wykonywane
należycie.

......................... dnia .............. 2019 r.

..............................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)

13

Załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

………………………………………..
Nazwa Wykonawcy:

ZASADY ZŁOŻENIA WSPÓLNEJ OFERTY
1.

Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają Pełnomocnika – osobę upoważnioną do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2.

Każdy z Wykonawców występujących wspólnie składa odrębnie załącznik nr 1 do
oferty.

3.

Pełnomocnik składa w imieniu mocodawców łącznie oświadczenie – załącznik nr 2 do
oferty oraz załącznik nr 7 do Regulaminu.

4.

Wykonawcy występujący wspólnie powinni łącznie spełniać warunki udziału
w postępowaniu określone w roz. V ust. 1 Regulaminu.

.

......................... dnia .............. 2019 r.

..............................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

UMOWA NA WYKONYWANIE PRAC USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ PROJEKT
zawarta dnia ………….. 2019 r.
pomiędzy:
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie z siedzibą w Krakowie (31-864) przy al. Jana
Pawła II 39, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Województwa małopolskiego pod
numerem RIK 16/99, posiadającym NIP 675-10-00-452, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez
-

Krzysztofa Radwana – Dyrektora Muzeum,

a
……………………….wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS / Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej,
posiadającym NIP …………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
……………………………………….
……………………………………….
o następującej treści:

§1
1. W wyniku dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w oparciu o przepisy art. 138o
uzp, Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi ochrony
osób i mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje realizowanej w formie stałej,
bezpośredniej ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi
pomieszczeniami) znajdującymi się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego
w Krakowie przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od 14 marca 2019 r do 1 grudnia 2020
r. poprzez:
a) zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej
pracownikom, zwiedzającym, klientom, gościom oraz pracownikom firm
zewnętrznych wykonującym zadania na rzecz Muzeum przebywających na
terenie chronionych obiektów;
b) zapewnianie bezpieczeństwa mienia w tym obiektom muzealnym;
c) kontrolę ruchu osobowo – towarowego na terenie Muzeum;
d) utrzymanie porządku publicznego na chronionym terenie;
e) nadzór nad urządzeniami systemów alarmowych (SSP – System Sygnalizacji
Pożarowej, CCTV – Telewizja Obiektowa);
f) zapewnienie dodatkowych patroli podczas imprez i wydarzeń kulturalnych
organizowanych przez Zamawiającego;
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.
Ochrona realizowana będzie zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia
1997r. (Dz. U. z 2018r. Nr 2142 z późn. zm.).
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, zasadami działania służb ochrony postanowieniami niniejszej
umowy oraz treścią ogłoszenia i złożonej oferty, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1
i 2 do niniejszej umowy.
§2
Wykonawca może powierzyć podwykonawcy realizację jedynie części przedmiotu umowy
dotyczącą wspomagania ochrony stałej przez grupę interwencyjną.
Wykonawca może zmienić osobę wykonującą usługi ochrony za zgodą Zamawiającego lub na
jego wniosek - w przypadku nienależytego wykonywania obowiązków lub w wyniku
uzasadnionych, obiektywnych okoliczności. Osoba wykonująca usługi która została
zaangażowana do realizacji umowy z przyczyn, o których mowa powyżej musi spełniać
wymogi kwalifikacyjne pracowników ochrony, tzn. wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony. o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018r. Nr 2142 z późn. zm.).
Zamawiający zapewnia pracownikom ochrony odpowiednie pomieszczenia z zasilaniem
elektrycznym i dostępem do wody.
Wykonawca jest obowiązany zorganizować i przeprowadzić szkolenie pracowników ochrony
w zakresie funkcjonowania, zabezpieczenia i zasad ochrony Muzeum. Szkolenie powinno
zostać przeprowadzone najpóźniej w dniu podpisania umowy a prowadzącym szkolenie
będzie wyznaczony pracownik Muzeum. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla
wszystkich pracowników, którzy będą wykonywać w Muzeum obowiązki służby ochrony,
w tym ich potencjalnych zmienników.
§3
Całkowite wynagrodzenie brutto Wykonawcy tj. z uwzględnieniem podatku od towarów
i usług, należne Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty
................ (słownie: ......) brutto, w tym stawka podatku VAT ...... %.
Wynagrodzenie określone w ust. 1 zostało obliczone w oparciu o stawkę za 1 roboczogodzinę
wynoszącą ..... zł brutto w tym ... % VAT i przewidzianą maksymalną liczbę roboczogodzin
w okresie obowiązywania umowy tj. 31 144 rbh.
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie za każdy
miesiąc kalendarzowy realizacji usługi wyliczone na podstawie faktycznie przepracowanych
roboczogodzin oraz stawki za 1 rbh.
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu wykonania usługi ochrony
i przekazania go w formie elektronicznej lub papierowej Zamawiającemu do zatwierdzenia
w terminie do 5 dnia roboczego po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego.
Podpisany protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację
usługi ochrony w danym miesiącu.
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 4 po każdym
miesiącu kalendarzowym wykonywania umowy, po protokolarnym odbiorze przedmiotu
umowy, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 14 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury.
Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy Wykonawcy.
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Zapłata dokonana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie wyłącznie za liczbę godzin faktycznie
przepracowanych, w przypadku niewykorzystania przewidywanej maksymalnej liczby
roboczogodzin w okresie obowiązywania umowy, Wykonawcy nie przysługują żadne
roszczenia z tego tytułu.
W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody związanej z wykonanymi usługami,
Zamawiający może wstrzymać z tego powodu regulowanie na rzecz Zleceniobiorcy
uzgodnionych przez strony opłat lub dokonać potrąceń.
Wysokość wynagrodzenia określona w ust. 1 powyżej może ulec zmniejszeniu w okresach
miesięcznych o kary pieniężne nałożone przez służby porządkowe i inne organy państwowe
za nieprzestrzeganie przez Wykonawcę przepisów bhp i innych przepisów w zakresie prac
objętych umową.
§4
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnej polisy
potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.500.000 zł. Kopia polisy stanowi załącznik nr .... do
niniejszej umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia w okresie trwania
umowy. W przypadku zakończenia okresu obowiązywania polisy Wykonawca ma obowiązek
przedstawić Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem prolongatę
ubezpieczenia albo nową polisę ubezpieczeniową na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż
1.500.000 zł.

§5
Zakres obowiązków pracowników ochrony określa załącznik nr .... do niniejszej umowy oraz
Plan Ochrony Muzeum.
Zamawiający kontroluje wykonanie usługi poprzez swój personel nadzoru. Wykonawca
zgadza się na kontrolę pracy pracowników ochrony przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę na piśmie o każdym stwierdzonym
wypadku niewłaściwego pełnienia służby ochrony.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów, w tym kodeksu
pracy, w zakresie warunków pracy, czasu pracy i wynagradzania pracowników zatrudnionych
przy ochronie obiektów Zamawiającego.
Zamawiający jest uprawniony do kontroli warunków pracy, czasu pracy i wynagradzania
pracowników zatrudnionych przez Wykonawcę przy ochronie obiektów Zamawiającego,
a Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu dokumentację dotyczącą czasu
pracy i warunków wynagradzania tych pracowników.
§6
Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do:
1)
Ochrony mienia będącego własnością Zamawiającego znajdującego się na terenie
Muzeum wraz z przynależnymi pomieszczeniami.
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2)
3)
4)
5)
6)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.
3.
4.

Ochrony mienia osób trzecich powierzonego Wykonawcy przez Zamawiającego;
Uniemożliwienia dostania się na teren Muzeum osobom nieuprawnionym.
Zapewnienia kadry wykonawczej i nadzorczej stosownie do obowiązujących przepisów
w zakresie ochrony osób i mienia.
Działania zapobiegawczo-informacyjne w przypadku powstania szkód z przyczyn
obiektywnych np.: zalanie pomieszczeń, pożar itp.
Zachowania tajemnicy w zakresie informacji poufnych uzyskanych w związku
z wykonywaną umową.

§7
Oddany pod ochronę obiekt winien być przez Zleceniodawcę zabezpieczony przed
włamaniem – poprzez właściwe ogrodzenie i oświetlenie oraz przed pożarem – zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
W przypadku stwierdzenia usterek w zabezpieczeniu obiektu podczas sporządzania protokołu
przy przyjęciu obiektu pod dozór (przyjęcie warunkowe), Zamawiający zobowiązany jest do
usunięcia wskazanych w protokole usterek w terminie uzgodnionym i uwidocznionym
w protokole.
W razie stwierdzenia usterek w zabezpieczeniu obiektu po jego przyjęciu pod dozór,
Wykonawca wezwie pisemnie Zamawiającego do usunięcia tychże usterek. Zamawiający
zobowiązany jest usunąć je niezwłocznie w terminie podanym w wezwaniu. Nie usunięcie
zgłoszonych usterek powoduje utratę przez Zamawiającego praw do ewentualnych roszczeń
wobec Wykonawcy.
Zamawiający zobowiązany jest w miejscu widocznym i dostępnym dla strażnika umieścić
wykaz telefonów: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Sieci
Elektrycznej, Pogotowia Wod-Kan, Gazowego oraz telefonów i adresów przedstawicieli
Zamawiającego oraz użytkowników dzierżawionych obiektów, których należy powiadomić
w nagłych wypadkach. Wykonawca oświadcza, że posiada własne środki łączności.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zaginięcie materiałów i sprzętu
należącego do Wykonawcy.
§8
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
w związku z realizacją niniejszej umowy, wynikające z działania i zaniechania Wykonawcy
oraz działania i zaniechanie podwykonawców, którym prace w ramach realizacji umowy
powierza do wykonania.
Wykonawca odpowiada za szkody wyrządzone przez odwiedzających oraz pracowników
Muzeum, którym przy zachowaniu należytej staranności mógł zapobiec.
W przypadku ustalenia winy po stronie Wykonawcy ponosi on pełną odpowiedzialność
finansową za powstałe straty.
Wykonawca obowiązany jest również do pokrycia wszelkich nałożonych na Zamawiającego
kosztów, kar, opłat i innych sankcji o charakterze pieniężnym, jeżeli ich nałożenie wynikać
będzie z okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Zasadę tę stosuje się
odpowiednio do roszczeń odszkodowawczych kierowanych do Zamawiającego w związku
z realizacją Umowy.

18
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2.

3.

4.

5.

1.
2.
3.

1.

2.

3.

§9
Wykonawca zobowiązany jest natychmiast po stwierdzeniu kradzieży, zniszczenia lub
uszkodzenia rzeczy zawiadomić o tym ustnie lub telefonicznie Zamawiającego i Policję oraz
potwierdzić takie zgłoszenie pisemnie w Książce służby.
W przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich znajdujących się
na terenie strzeżonego obiektu, strony powołują Komisję wspólną składającą się z minimum
po jednym członku każdej ze stron, która dokonuje oględzin miejsca zdarzenia i sporządza
protokół o okolicznościach powstałej szkody i jej rodzaju.
Zamawiający zobowiązany jest zezwolić Wykonawcy na prowadzenie ustaleń potrzebnych do
wyjaśnienia okoliczności kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, wysokości szkody
i jak również udzielić Wykonawcy potrzebnych w tym celu wyjaśnień oraz przedstawić
dokumenty i dowody, jakich odpowiednio do stanu rzeczy można wymagać. Zamawiający
zobowiązany jest sporządzić na własny koszt dokładne zestawienie szkód.
W razie odzyskania skradzionych przedmiotów Zamawiający zobowiązany jest powiadomić
o tym Wykonawcę, a przedmioty odzyskane przyjąć z powrotem. Jeżeli Zamawiający
odzyskał przedmioty w stanie niezmienionym, Wykonawca jest wolny od obowiązku wypłaty
odszkodowania, a w razie, gdy odszkodowanie zostało już wypłacone, Zamawiający
zobowiązany jest zwrócić niezwłocznie Wykonawcy kwotę wypłaconego odszkodowania.
Ocena wartości odzyskanych z kradzieży przedmiotów winna być dokonana w obecności
przedstawicieli obu stron.
Przedstawicielami upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów są:
ze strony Zamawiającego: Wojciech Krzysztonek - Z-ca Dyrektora ds. administracji
oraz Maciej Madej - Kierownik Działu Administracji.
ze strony Wykonawcy:…………………………
§ 10
Wykonawca skieruje do pracy pracowników o odpowiednich warunkach zdrowotnych,
posiadających odpowiednie przeszkolenie BHP, ppoż oraz stanowiskowe.
Wykonawca zapewni pracownikom odpowiednie umundurowanie zawierające oznaczenia
firmy Wykonawcy i szkolenie dla pracowników ochrony.
Zamawiający zapewni pracownikom ochrony dostęp do urządzeń higieniczno – sanitarnych
znajdujących się w Gmachu Głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego
§ 11
W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % całkowitej wartości brutto umowy.
W przypadku stwierdzenia w czasie kontrolnego wezwania interwencyjnego, że czas dojazdu
grupy interwencyjnej do siedziby Muzeum będzie dłuższy niż 15 minut w porze dziennej i 10
minut w porze nocnej, Zamawiający może pomniejszyć kwotę miesięcznego wynagrodzenia
o 5 % ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty.
W przypadku stwierdzenia innego niż określony w ust. 2 nieprawidłowego lub nienależytego
wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę miesięcznego wynagrodzenia do
10 % ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty chyba, że Wykonawca
wykaże, że do zaniedbania doszło z przyczyn nie leżących po jego stronie. Fakt
nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje przedstawiciel Wykonawcy
i Zamawiającego.
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5.
6.

7.

1.

2.

3.

4.

1.

Nie nalicza się kar umownych, w sytuacji, gdy niewykonanie usługi spowodowane było
okolicznościami, za które Wykonawca nie odpowiada.
Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania uzupełniającego.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z należności wynikającej
z faktury VAT przesłanej do zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie noty
obciążeniowej.
Wykonawca może odstąpić od naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie faktury VAT
§ 12
Niezależnie od przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności przepisami kodeksu cywilnego, Zamawiający może odstąpić od niniejszej
umowy w przypadku:
a)
rażącego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy w tym w
szczególności dwukrotnego w ciągu miesiąca kalendarzowego stwierdzenia przez
Zamawiającego nieprawidłowego lub nienależytego wykonania umowy przez
Wykonawcę, co nie wyłącza uprawnienia do zastosowania kary umownej, o której
mowa w § 11 ust. 2 Umowy;
b)
naruszenia przez Wykonawcę innych warunków niniejszej umowy i nie usunięcia
skutków takiego naruszenia w terminie 7 dni od daty wezwania do takiego usunięcia
przez Zamawiającego;
c)
nie zawarcia przez Wykonawcę umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 4 niniejszej
umowy lub zaprzestania kontynuacji tego ubezpieczenia;
d)
naruszenia przez Wykonawcę obowiązków określonych w paragrafie 5 ust. 4 i 5
Umowy;
e)
zaistnienia okoliczności dotyczących przedsiębiorstwa Wykonawcy, z których wynika,
że Wykonawca nie będzie mógł wykonać umowy lub wykonanie umowy będzie
znacznie utrudnione;
f)
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w
szczególności w razie pogorszenia sytuacji ekonomicznej Zamawiającego.
Odstąpienie od umowy w sytuacji określonej w ust.1 lit. b może nastąpić po wcześniejszym
przesłaniu Wykonawcy wezwania do zaniechania naruszeń i nie usunięciu przez Wykonawcę
powyższych naruszeń w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Termin na odstąpienie od
umowy jest natychmiastowy w sytuacjach określonych w lit. a, c i d lub w przypadku
bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego dla usunięcia naruszeń (lit. b). W przypadku
określonym w ust. 1 lit. f) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W razie wykonania prawa odstąpienia, Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty
Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenia za godziny przepracowane do dnia odstąpienia od
umowy.
Prawo do odstąpienia uważa się za dokonane z chwilą złożenia w siedzibie Wykonawcy lub
nadania listem poleconym przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od
umowy na adres Wykonawcy wskazany przez niego w umowie jako siedziba.
§ 13
Wszelkie zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie Umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
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Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści Umowy:
a) w przypadku wystąpienia zmian stanu prawnego,
b) wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w systemie ochrony obiektów.
Powyższe zmiany mogą dotyczyć sposobu organizacji systemu ochrony obiektów
i wzmacniania ochrony.
Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy
oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w
szczególności obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie przedmiotu
umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące
redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze
zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów,
zasadą
równości
Stron
oraz
ekwiwalentności
świadczeń
i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany
korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Za zmianę umowy nie będzie traktowana zmiana:
a) kadry realizującej umowę, pod warunkiem zaproponowania osób o kwalifikacjach,
co najmniej takich samych jak kwalifikacje zmienianych osób, po pisemnym
zgłoszeniu Wykonawcy oraz zatwierdzeniu tych osób przez Zamawiającego.
W przypadku zmian:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę(Dz. U. z 2018r. poz. 2177 z późn. zm.),
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
nastąpi waloryzacja wynagrodzenia należnego wykonawcy.
Zmiana Umowy jest inicjowana poprzez złożenie wniosku zawierającego uzasadnienie
zmiany, termin wprowadzenia zmiany, opis zmiany. Druga Strona jest zobowiązana do
ustosunkowania się do wniosku w terminie 7 dni.
§ 14
Umowa niniejsza została zawarta na czas określony od 14 marca 2019 r. do 1 grudnia 2020 r,
a Wykonawca przystąpi do wykonywania umowy w dniu 14 marca 2019 r. o godz. 7:00.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w tym Prawa zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.
Wszelkie spory wynikające z wykonania umowy rozpatrywać będzie właściwy Sąd dla
miejsca wykonywania usługi.
Wszelkie oświadczenia Stron, dla których umowa lub przepisy prawa przewidują formę
pisemną doręczane będą stronie przeciwnej w formie listu poleconego lub osobiście
w siedzibie Strony za potwierdzeniem odbioru.
Strony dopuszczają - dla bieżącego porozumiewania się w trakcie wykonywania umowy formę faksu lub listu elektronicznego (e-mail)
Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy ani żadnej
jej części na osobę trzecią bez pisemnej zgody Zamawiającego.
Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki
Umowa zostaje sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron
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9

Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony
Lista załączników:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Polisa ubezpieczeniowa

………………………………….
Wykonawca

……………………..
Zamawiający
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Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

………………………………………..
Nazwa Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
w związku z udziałem w postępowaniu na wykonanie usługi ochrony fizycznej osób
i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
.
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia mnie z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 uzp.
Ponadto oświadczam/y, że:
1.
2.

X

nie należę/żymy do grupy kapitałowej. X
że należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust 1 pkt 23 ustawy prawo
zamówień publicznych. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
stanowi uzupełnienie do tego oświadczenia. X

niewłaściwe skreślić

......................... dnia .............. 2019 r.

..............................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 7 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

………………………………………..
Nazwa Wykonawcy:

OŚWIADCZENIE
w związku z udziałem w postępowaniu na wykonanie usługi ochrony fizycznej osób
i mienia dla Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane przez Zamawiającego uprawnienia i udokumentowane doświadczenie.
Poniżej przedstawiam wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia:

L.p.

Imię i Nazwisko

Okres doświadczenia w zakresie
bezpośredniej ochrony fizycznej osób
i mienia
/m-ce, rok/
od – do wraz z podaniem informacji
czy dotyczyło to obiektu należącego
do muzeum.

Nazwa Zleceniodawcy

1.
2
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
Do wykazu załączono ................... szt. dokumentów w potwierdzających, że wskazane osoby
posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

......................... dnia .............. . 2019 r.

..............................................................
(pieczątka i podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ochrona Muzeum Lotnictwa Polskiego realizowana w formie
stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej terenu i obiektów (wraz z przynależnymi
pomieszczeniami) znajdującymi się w posiadaniu Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
przy al. Jana Pawła II 39 w okresie od 14 marca 2019 (godz. 07:00) r do 1 grudnia 2020 r.
(godz. 07:00) wraz z całodobowym monitorowaniem sygnałów elektronicznych systemów
alarmowych przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO, w oparciu
o postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014
poz. 1099 z późn. zm.) zgodnie z Planem Ochrony Muzeum Lotnictwa Polskiego, Instrukcją
Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz
Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r.
w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym
niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą.(Dz. U. z 2014 poz. 1240).
Obszar terenu podlegającego ochronie zaznaczony został na poniższym widoku:

W ramach całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia Wykonawca zobowiązany będzie do
świadczenia 24 godziny na dobę we wszystkie dni powszednie, soboty, niedziele, święta i dni
ustawowo wolne od pracy usługi ochrony fizycznej przed kradzieżą, zniszczeniem lub innym
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zagrożeniem obiektów oraz terenu Muzeum Lotnictwa Polskiego w granicach zaznaczonego
obszaru oraz mienia w nim się znajdującego, jak również ochronę przed naruszeniem
nietykalności cielesnej, utratą życia lub zdrowia osób w nim przebywających. Wykonawca
zobowiązany będzie do całodobowego ochraniania obiektów i utrzymania posterunku stałego
w Muzeum oraz wykonywania okresowych patroli (obchodów).
1. Stała ochrona fizyczna odbywać się będzie systemie dwuosobowych dyżurów,
składających się z dowódcy zmiany oraz wartownika po 12 godzin każdy przez całą
dobę. Zmiany dyżurów będą miały miejsce w godzinach: 7:00 i 19:00.
2. Ochrona obiektu musi być wspomagana całodobowo przez grupę interwencyjną
Wykonawcy (w rozumieniu Rozporządzenia z dnia 21 października 2011 r. w sprawie
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992).
Decyzja o konieczności przybycia grupy interwencyjnej należy do dowódcy zmiany
lub upoważnionego pracownika Muzeum Lotnictwa Polskiego. Czas dotarcia grupy
interwencyjnej do siedziby Zamawiającego w porze dziennej nie może być dłuższy niż
15 minut od zgłoszenia, a w porze nocnej nie może być dłuższy niż 10 minut od
zgłoszenia. Zamawiający ma prawo dokonać kontroli czasu dotarcia grupy
interwencyjnej do siedziby Zamawiającego, nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy.
3. Pracownicy ochrony dozorujący obiekty Zamawiającego powinni:
a) odznaczać się dobrym stanem zdrowia i odpowiednimi warunkami fizycznymi,
b) posiadać umiejętność obsługiwania typowych systemów alarmowych, systemu
CCTV, urządzeń biurowych i telefonicznych zamontowanych w miejscu
pełnienia ochrony
c) odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
d) posiadać jednolite umundurowanie służbowe i identyfikator,
e) stosować się do zaleceń i sugestii Dyrektora Muzeum oraz osób przez niego
upoważnionych w obszarze zarządzania obiektami i terenem,
f) przestrzegać zasad dotyczących kultury i organizacji pracy panujących
w Muzeum.
4. Wszyscy pracownicy ochrony muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony lub jeżeli w kraju w którym Wykonawca ma swoją siedzibę lub
miejsce zamieszkania brak wpisów na listę kwalifikowanych pracowników ochrony
inne odpowiadające temu dokumenty potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia
pracowników. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptowania osób
wykonujących zamówienie (pracowników ochrony), którzy będą realizować ochronę
obiektów znajdujących się na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Zmiana listy osób
załączonej do oferty zgodnie z Załącznikiem nr 7 w trakcie realizacji zamówienia,
wymaga każdorazowej akceptacji Zamawiającego.
5. Z uwagi na charakter usługi, która obejmuje ochronę rozległego terenu, w tym
dokonywanie częstych obchodów i stosowanie środków przymusu bezpośredniego,
pracownicy ochrony skierowani do pracy przez Wykonawcę w obiekcie
Zamawiającego nie mogą posiadać orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn. zm.).
6. Wiek pracowników skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania umowy nie
może przekraczać 65 lat.
7. W ramach ochrony fizycznej obiektów i terenu Wykonawca zobowiązany jest do:
a) kontroli osób wchodzących na teren Gmachu Głównego Muzeum,
b) przechowywania i wydawania kluczy do pomieszczeń upoważnionym
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pracownikom, zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi w tym zakresie
u Zamawiającego,
c) całodobowej, bieżącej obserwacji obiektu za pomocą urządzeń systemu CCTV,
obsługi systemów znajdujących się na obiekcie tj. systemu CCTV, systemu
ochrony ppoż., systemu BMS (systemu zarządzania budynkiem),
d) prowadzenie kontroli zabezpieczenia pomieszczeń po godzinach pracy
i w dniach wolnych od pracy,
e) obchodów terenu i budynku Gmachu Głównego w odstępach czasowych nie
krótszych niż 4 godziny zarówno w porze dziennej jak i porze nocnej wraz
ewidencjonowaniem prowadzonych obchodów przy wykorzystaniu
bezprzewodowego systemu oraz rozmieszczonych w terenie punktów
kontrolnych dostarczonych przez Zamawiającego,
f) podejmowania
stosownych
interwencji
przypadku
stwierdzenia
nieprawidłowości w działaniu systemu lub zabezpieczeniu pomieszczeń albo
zaobserwowaniu osób zakłócających ład i porządek,
g) podejmowanie działań mających na celu zapobieżenie skutkom awarii
i uszkodzeń w przypadku wystąpienia awarii sieci energetycznej,
telefonicznej, wodnokanalizacyjnej, teletechnicznej, cieplnej itp. zgodnie
z obowiązującymi procedurami opisanymi w Planie Ochrony,
h) zawiadamiania w razie konieczności Policji, Państwowej Straży Pożarnej lub
Pogotowia Ratunkowego w celu podjęcia właściwych działań,
i) prowadzenia „książki raportów”, do której personel Wykonawcy wpisywać
będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne zdarzenia związane ze
sprawowaniem ochrony osób i mienia Zamawiającego. Zamawiający ma
prawo do wglądu do „książki raportów” oraz wpisywania uwag dotyczących
realizacji umowy. Książka raportów stanowi własność Zamawiającego.
j) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośredniego zagrożenia dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla chronionego mienia w celu
niezwłocznego przekazania tych osób Policji,
k) powiadamiania odpowiednich służb oraz kierownictwa Muzeum
o zauważonych awariach np. instalacji wodociągowej, c.o.,
l) zachowanie tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji dotyczących
chronionych obiektów i terenu oraz innych informacji związanych
z działalnością Zamawiającego,
m) stałej współpracy z administracją Muzeum,
n) udzielania podstawowej informacji dotyczącej Muzeum zwiedzającym
i interesantom w zakresie miejsc i czasu zwiedzania, obowiązujących
przepisów porządkowych oraz kontaktu z odpowiednimi pracownikami
Muzeum.
8. Dodatkowo Zamawiający wymaga od pracowników na poszczególnych posterunkach
wykonywania drobnych prac porządkowych – sprzątania, w tym odśnieżania,
powierzchni betonowych przylegających do Gmachu Głównego Muzeum o łącznej
powierzchni 10 ar (2 x 3 ary + 1 x 4 ary) oraz dojścia do Muzeum od
ul. Markowskiego. Prace te nie wymagają dodatkowych środków lub urządzeń poza
miotłami i łopatami, będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. W/w prace posiadają
charakter incydentalny, niezbyt angażują czasowo oraz mogą wystąpić sporadycznie
(tj. mogą wystąpić albo nie wystąpić).

27

PRAWO OPCJI

Dodatkowe patrole w przypadku organizacji imprez kulturalnych przez Muzeum
Lotnictwa Polskiego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość – w przypadku konieczności organizacji
nieplanowanych imprez w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia - dodatkowych
zamówień na ochronę osób i mienia. Dodatkowe zamówienia będą wymagały doraźnego
zatrudnienia od 2 do 12 pracowników ochrony z uwzględnieniem stawki roboczogodziny
wskazanej w ofercie. Wielkość dodatkowych zamówień nie przekroczy 1000 rbg w okresie
obowiązywania umowy. O zamiarze organizacji dodatkowej imprezy Zamawiający
zawiadomi Wykonawcę z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem w przypadku
zapotrzebowania w ilości od 1 do 4 pracowników ochrony oraz z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem w przypadku zapotrzebowania na 5 lub więcej pracowników ochrony.
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