Centrum Kultury „MUZA”
ul. Armii Krajowej 1
59-300 Lubin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGĘ SPOŁECZNĄ

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego – dalej zwane „postępowaniem” – jest
prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne
szczególne usługi o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
„Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum
Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 1”
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ZATWIERDZIŁ
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1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Kultury „MUZA”
ul. Armii Krajowej 1
59-300 Lubin
Strona internetowa: www.ckmuza.pl
Mail do korespondencji: zamowienia@ckmuza.pl
NIP 6920000622
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15
zwane dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne i Regulaminem dostępnym na stronie internetowej
Zamawiającego.

2. Tryb udzielania Zamówienia:
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami) zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia i projektem umowy.

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w art. 138g ust. 1 ustawy PZP –
750 000 Euro.

3. Zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący.
4. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia zamieszczono na stronie internetowej
Zamawiającego www.ckmuza.pl na której opublikowano niniejsze ogłoszenie.

5. Klauzule społeczne:
1) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie (zamówienia podstawowego)
ochrony fizycznej w obiekcie w okresie realizacji umowy były zatrudnione na podstawie umowy
o pracę, w rozumieniu przepisów ust. z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz.
U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043, 1495).
2) W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonania czynności kontrolnych
wobec Wykonawcy odnośnie spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
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umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt.1 powyższe czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów
i dokonywania ich oceny.
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymogów.
c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego
terminie, Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób:
•

oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności związane z realizacją umowy. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie,
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy.

•

Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów
o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww.
oświadczenie Wykonawcy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. Poz. 922, z 2018 r. poz. 138, 723),
a po 25 maja 2018 r rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (w szczególności bez adresów, nr PESEL
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.

4) niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów
w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących zamówienie, co będzie skutkować naliczeniem kary umownej zgodnie z § 10 zawartej
umowy.
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3. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiający przewiduje prawo opcji określone w Rozdziale – Opis przedmiotu zamówienia.
2. Prawo opcji polega na świadczeniu usług ochrony dla dodatkowych imprez, koncertów oraz spektakli
teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” (również poza siedzibą Zamawiającego).
3. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym prawem opcji.
4. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego
zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
5. Korzystając z prawa opcji, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia
podstawowego o dodatkowe ilości usług, dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji
określono w poniższym zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
6. Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 30.06.2022 r.
Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
7. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
8. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych
w ramach opcji (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
9. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w każdym czasie w trakcie trwania całej umowy.
O dodatkowych wydarzeniach, jakie będą mieć miejsce, Wykonawca zostanie powiadomiony dodatkowym
oświadczeniem w formie pisemnej na co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą .
W ramach obsługi każda z osób wyznaczonych przez Wykonawcę będzie świadczyć usługi związane
z ochroną imprezy wg grafiku sporządzonego przez Zamawiającego. Ilość osób niezbędnych do ochrony
imprez, a także zakres godzinowy ich pracy może ulegać zmianie.

Kody CPV:
CPV 79710000-4 – usługi ochroniarskie
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Rodzaj usługi: usługi w zakresie ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum
Kultury MUZA w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 1.
W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi ochrony fizycznej
(osobowej), stałej, w formie wsparcia grupy interwencyjnej oraz bezpośredniej ochrony (dozór) osób lub
mienia, obiektów i terenów Centrum Kultury MUZA w Lubinie, (poprzez obecność pracownika ochrony
stale na terenie obiektu chronionego przy ul. Armii Krajowej 1).
Charakterystyka usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenów w CK MUZA w Lubinie:
1. Ochrona będzie wykonywana przez służby ochrony Wykonawcy całodobowo, przez wszystkie dni
miesiąca. Nie dopuszcza się pozostawienia obiektu bez ochrony w czasie trwania umowy.
2. Ochrona ma charakter prewencyjno-odstraszający i polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej
ochronie osób, mienia, obiektów i terenów, w tym:
a. dokonywaniu obchodów chronionych terenów 3 razy w ciągu pełnienia 12 godzinnego dyżuru,
przeciwdziałaniu przestępstwom przeciwko obiektom i osobom, a także przeciwdziałaniu
powstawania szkód wynikających z czynów zabronionych lub wykroczeń, w tym kradzieży
i niszczeniu chronionego mienia,
b. niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku
stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenie
chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego
mienia, w tym w szczególnych: o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania,
c. niezwłocznemu powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna,
pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez
Zamawiającego o zagrożeniach lub stwierdzonych zamachach na osoby przebywające na
chronionym terenie chronionym mieniu,
d. w razie konieczności, bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, łącznie
z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia (dla dozorowanego mienia) i przekazaniem go
wezwanym funkcjonariuszom Policji,
e. ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem,
dewastacją, pożarem i przed zagrożeniem wybuchem,
f.

udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia,

g. pracownicy ochrony fizycznej w godzinach pracy zobowiązani są do obserwowania w czasie
rzeczywistym na monitorach obrazu z kamer monitoringu,
h. monitorowaniu przepływu osób przez chroniony obiekt i teren oraz przeciwdziałaniu przebywania
na chronionym terenie osób nieupoważnionych i wydawaniu kluczy osobom uprawnionym. Pobór
5

Znak sprawy: DK/341/1/2020
„Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii
Krajowej 1”

kluczy do poszczególnych pomieszczeń będzie odnotowywany w odpowiedniej książce wydawania
kluczy. Informację o osobach upoważnionych do dostępu do pomieszczeń muszą być potwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiającego,
i.

niedopuszczeniu do wnoszenia na teren ochranianego obiektu napojów alkoholowych, środków
odurzających oraz materiałów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla chronionego mienia
i osób przebywających w chronionych obiektach,

j.

podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie
chronionego obiektu lub odbywającej się imprezy plenerowe,

k. prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi
w chronionych obiektach instalacjami.
3. Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia „książki raportów”, w której będą
odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu.
4. Do „książki raportów” mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy zamawiającego oraz
funkcjonariusze służby porządkowej (policja, straż pożarna, itp.).
5. Ochrona fizyczna wykonywana będzie przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy ochrony będą
pełnić

służbę

zgodnie

z

opracowanym

przez

Wykonawcę

Regulaminem

służbowym

zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji Regulamin służbowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy na
świadczenie usługi ochrony, określający szczegółowe procedury działania służby ochrony dla
poszczególnych obiektów. Pracownicy mogą pełnić służbę nie dłużej niż 12 h i muszą mieć co
najmniej 11 h przerwy przed następnym dyżurem.
6. Wykonawca zapewnia przy ochronie mienia, obiektu i terenów należących do Zamawiającego stałą
(całodobową) ochronę, polegającą na pełnieniu dyżuru (fizycznej obecności) przez co najmniej
jedną osobę.
7. Po zakończonej pracy działalności biura - sprawdzania pomieszczeń oraz zabezpieczeń
technicznych, takich jak: zamki, okna, oświetlenie.
8. Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
w

tym

zakresie

–

wykwalifikowanych

i

przeszkolonych

pracowników,

odpowiednio

umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej i w niezbędne środki
łączności umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki
przymusu bezpośredniego lub policji. Czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może przekraczać 15
minut.
9. Pracownicy

ochrony

podlegają

bezpośrednio

Wykonawcy.

Upoważniony

przedstawiciel

Zamawiającego (osoba do kontaktu) może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje w formie
pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę. Dyspozycje te
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będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego zamówienia
i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa ochranianego
obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji w sytuacjach
koniecznych ma prawo uzgodnić planowane czynności bezpośrednio z przełożonym (od strony
Wykonawcy).
10. Pracownicy ochrony zobowiązani są do także do:
•

pełnej znajomości topografii chronionego obiektu, rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych, itp.
oraz terenu, na którym będzie odbywała się impreza plenerowa,

•

znajomości rozmieszczenia głównych wyłączników klimatyzacji, prądu, instalacji p.poż., zaworów
wodnych i gazowych oraz umiejętności ich obsługi.
Lokalizacja:
59-300 LUBIN, ul. Armii Krajowej 1

Przed podpisaniem umowy wykonawca będzie musiał przedstawić dokument, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę minimum 3 miliony złotych.

4. Uwarunkowania dotyczące realizacji zamówienia:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną
ofertę sam lub jako reprezentant firmy na zamówienie opisane w ogłoszeniu.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.
•

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@ckmuza.pl

•

Adres strony internetowej Zamawiającego: www.ckmuza.pl

6. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część zamówienia podwykonawcom, zobowiązany
jest wskazać w ofercie zakres tych prac.

5. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia 01.07.2020 do dnia 30.06.2022 roku.
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6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
6.1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia, tj. w zakresie objętym zamówieniem publicznym, stosownie do
wymagań przepisów prawa, a w szczególności ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r.
(tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 838 ze zmianami). Zamawiający zastrzega, że w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełnić każdy
Wykonawca, który będzie wykonywał czynności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na
podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.1. lit. a w ogłoszeniu. Niewykazanie spełniania
warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

6.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
Wykonawca wykaże (potwierdzi) Zamawiającemu, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej
1 usługę dotyczącą ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż równowartość kwoty 250 000 zł
brutto wraz z rekomendacjami.
Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia,
8
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na podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.1. lit. b w ogłoszeniu. Niewykazanie spełniania
warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

6.3. Dysponowanie potencjałem technicznym.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień

6.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
Wykonawca wykaże (potwierdzi) Zamawiającemu, że posiada co najmniej 3 osoby zdolne do wykonania
zamówienia – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wykwalifikowanych i przeszkolonych
pracowników. Zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do ogłoszenia przedstawi wykaz osób, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnego dla wykonania
zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Spełnianie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie ocenione na zasadzie spełnia/nie spełnia, na
podstawie dokumentów, o których mowa w punkcie 7.1. lit. c w ogłoszeniu. Niewykazanie spełniania
warunku jw. spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy
Pzp i uznanie jego oferty za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

6.5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku.
Realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
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 innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.
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7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

7.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do
ogłoszenia) należy przedłożyć:

a) Aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia, tj. w zakresie objętym zamówieniem publicznym, stosownie do wymagań przepisów
prawa, a w szczególności ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tekst
jednolity Dz. U. 2020r., poz. 838). Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi spełnić każdy Wykonawca,
który będzie wykonywał czynności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.

b) Wykaz wykonanej usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 usługę dotyczącą
ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż równowartość kwoty 250 000 zł brutto wraz
z rekomendacjami. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.

c) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych oraz doświadczeniu niezbędnemu do wykonywania zamówienia oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do
ogłoszenia.

7.2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
przedłożyć:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 6 do ogłoszenia);
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób
fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
10
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potencjał innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada
także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym
w punkcie 7.2 lit. a, b.
7.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w punkcie 7.2 lit. b, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli
w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentu, o którym wyżej mowa, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.

7.4. Inne dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).
b) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców Wykonawca winien załączyć do oferty pełnomocnictwo podpisane przez wszystkie podmioty
wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, złożone w formie oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii.

c) W przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, do oferty należy załączyć oryginał
udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi
jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

7.5. W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa określone:

− w punkcie 7.1. lit. a, b, c – oświadczenia i dokumenty muszą poświadczać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 6 ogłoszenia pkt 1-5, co najmniej przez jeden
z podmiotów występujących wspólnie;

− w punkcie 7.2. i 7.3. – składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;
11
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− w punkcie 7.4. a, b - wykonawcy występujący wspólnie przedkładają tylko raz.
− Pełnomocnictwo, o którym mowa w punkcie 7.4. lit. c, składa każdy podmiot, który ustanowił
swojego pełnomocnika do występowania w niniejszym postępowaniu przetargowym, a który sam lub
wspólnie z innymi wykonawcami ubiega się o udzielenie zamówienia, lub jest innym podmiotem,
którego zasobami Wykonawca będzie dysponował przy realizacji przedmiotu zamówienia, a który będzie
brał udział w realizacji części zamówienia.
Oświadczenia wskazane w ogłoszeniach oraz dokumenty, o których mowa w punkcie 7.4. lit. a muszą być
złożone w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o których mowa w punkcie 7.4 lit. c muszą być złożone
w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.1. lit. a, b,
c oraz 7.2. lit. b muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku podmiotów trzecich, kopie dokumentów dotyczących poszczególnych wykonawców lub
podmiotów trzecich są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez tych wykonawców lub
podmioty trzecie.
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu,
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co
do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski.
Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:
Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z innym Wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 7 do ogłoszenia).

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami.

8.1. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
12
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pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca,
faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 ze zmianami)

8.2.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz oświadczeń lub
dokumentów wymienionych w rozdziale 6 i 7 ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku
wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp) dla których w ustawie Pzp przewidziano wyłącznie
formę pisemną.

8.3. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
8.4. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Aleksandra
Piotrkowicz

8.5. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
faksem lub elektronicznie, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich
otrzymania.

8.6. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema,
iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

8.7. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
a) pisemnie na adres:
Centrum Kultury „MUZA”
ul. Armii Krajowej 1
59-300 Lubin
b) faksem pod numer: 76 746 22 52
c) pocztą elektroniczną na adres: zamowienia@ckmuza.pl

8.8. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień treści ogłoszenia: Wykonawca może się zwrócić do Zamawiającego
z prośbą – wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na
wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem jednak nie później niż na 2 dni przed
terminem składania ofert zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3 Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści ogłoszenia zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

8.9. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, Zamawiający może zmienić treść
dokumentów składających się na ogłoszenia.
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8.10. O każdej dokonanej zmianie Zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników
postępowania. W przypadku gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania
Wykonawcy i Zamawiającego odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu
terminowi.

8.11. Zamawiający niezwłocznie odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania
i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano ogłoszenie, bez ujawniania
źródła zapytania oraz zamieszcza ich treść na stronie internetowej: www.ckmuza.pl.

8.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej ogłoszenia, a treścią udzielonych odpowiedzi,
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

8.13. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
ogłoszenia.

9.

Wybór oferty.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w Regulaminie udzielania zamówień na usługi społeczne i w ogłoszeniu oraz została uznana za ofertę
najkorzystniejszą.
9.2.

Zamawiający

zawiadomi

o

wyniku

postępowania,

zamieszczając

ogłoszenie

o wyborze oferty w miejscu publicznie dostępnym na swojej stronie internetowej oraz przesyłając
powyższe zawiadomienie Wykonawcom, którzy złożyli ofertę.

10. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą.
11.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni.
11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert (art. 85
ust.5 ustawy Pzp.).
11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania
ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony
okres, nie dłużej jednak niż 60 dni.
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12. Opis sposobu przygotowania oferty.
12.1. Dokumenty składane przez wszystkich wykonawców:
a) formularz ofertowy przygotowany dla zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia,
b) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu przygotowane zgodnie
z załącznikiem nr 3 do ogłoszenia,
c) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust.5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
przygotowane zgodnie z załącznikiem nr 6 do ogłoszenia,
d) jeżeli Wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy, musi wypełnić
i załączyć do oferty załącznik nr 8 do ogłoszenia,
e) pisemne zobowiązanie (w formie oryginału) podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca
będzie polegał celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu - jeżeli dotyczy,
f) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

UWAGA! Każdy Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą lub wykonawcami,
którzy złożyli oferty nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Informację należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 7 do ogłoszenia.

12.2. Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni),
aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub dokumenty potwierdzające okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust.1 Pzp to jest:
a) aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia, tj. w zakresie objętym zamówieniem publicznym, stosownie do wymagań przepisów
prawa, a w szczególności ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (tekst jednolity
Dz. U. 2020r., poz. 838).
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b) wykaz wykonywanych usług należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia wraz
z rekomendacjami.
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego - wykaz należy
przygotować zgodnie z załącznikiem nr 5 do ogłoszenia,

12.3. Dokumenty składane tylko przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana:
Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający
posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 miliony złotych.

12.4.

Sposób przygotowania oferty:

•

oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,

•

oferta musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

•

zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami były spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji,

•

wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną,

•

Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp poprawi w ofercie: omyłki pisarskie, oczywiste
omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omyłki polegające na niezgodności oferty z istotnymi warunkami zamówienia nie
powodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym
Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

•

Zamawiający nie ma obowiązku poprawiania omyłek jeżeli:
a) oferta podlega odrzuceniu,
b) mimo poprawienia omyłek oferta nie będzie ofertą najwyżej ocenioną,
c) postępowanie podlega unieważnieniu.

•

Koperta (opakowanie) zawierająca ofertę musi być zamknięta i zabezpieczona przed
otwarciem, bez uszkodzeń, gwarantując zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego
sposobu opakowania i opisu kopert tj. np.: rozerwanie koperty w czasie drogi do
Zamawiającego, nieskuteczne doręczenie z powodu złego opisu.

•

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010, 1649 z późn. zm.), wówczas informacje te muszą być
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wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego
tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „Tajemnice przedsiębiorstwa - nie
udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności
za nieoznaczenie części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca,
by stosowne zastrzeżenie Wykonawca złożył na formularzu ofertowym lub w samej ofercie,
w sposób niebudzący wątpliwości.

•

Nie ujawnia się tajemnicy stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane
oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca
nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

•

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez
Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.

•

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert.

•

Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta
tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZMIANA”.

•

Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia
ofert przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

•

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie
zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

•

Oferty wycofane nie będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert i zostaną zwrócone
Wykonawcy.

•

W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub nieskutecznego zamknięcia opakowania
oferty, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki lub jej
przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

•

Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.

•

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

12.5. Opakowanie i oznakowanie ofert.
Ofertę w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie (opakowaniu) oznaczonej:
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„Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum
Kultury „MUZA” w Lubinie” - nie otwierać przed 15 czerwca 2020r., do godz. 11.15”,
należy złożyć na adres: Centrum Kultury „MUZA” 59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1 (sekretariat)

13. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Oferty należy składać w siedzibie Centrum Kultury „MUZA”, 59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej
1,- Sekretariat, do dnia 15 czerwca 2020r. , godz. 11.00.
13.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15 czerwca 2020r. o godz. 11.15 w Centrum Kultury
„MUZA”, 59-300 Lubin, ul. Armii Krajowej 1, Sala Błękitna.
13.3. Otwarcie ofert jest jawne.
13.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
13.5. Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych
w ofertach.

14. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
14.1. Cena oferty musi uwzględniać wartość podatku od towarów i usług VAT, innych opłat
i podatków, opłat celnych, kosztów pierwotnej legalizacji. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich w postaci cyfrowej
i słownej.

14.2.

Wszelkie rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych

polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

14.3. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, strony
obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

14.4. Cenę należy podać zgodnie z Formularzem Ofertowym będącym załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.
14.5. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości
cen.

14.6. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
14.7. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz
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wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi
przepisami.

15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:
•

Cena

15.1. Cenę wykonania zamówienia podstawowego C - 100% (cena brutto) = (cena zamówienia
podstawowego 80% plus cena opcji 20%)
Metoda oceny ofert: cena - 100 % - maksymalnie 100 pkt.
cena najniższa oferty –

cena najniższa oferty –

zamówienie podstawowe

opcja

C = ( ………………………… X 80) + ( …………………… X 20)
cena oferty badanej

cena oferty badanej

zamówienia podstawowego

opcja

15.2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert opiewają na
taką samą cenę, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

15.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści
złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji
dotyczących złożonej oferty.
15.4. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień i złożenia dowodów
dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
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Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności:
1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania
zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, doświadczenie Wykonawcy w branży, kosztów pracy,
których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od 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 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564 z późn. zm.);
2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
3)

wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących
w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień
wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia.

16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
W niniejszym postępowaniu wniesienie zabezpieczenia nie jest wymagane.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

17.1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać
z dokumentów załączonych do oferty.

17.2. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została
uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:

a) w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób
współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną
odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego
okres realizacji przedmiotu zamówienia), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy
20
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konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

b) przed podpisaniem umowy wykonawca będzie musiał przedstawić dokument, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 3 miliony złotych.

17.3. Postanowienia ustalone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do ogłoszenia nie podlegają
negocjacjom.

18. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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), dalej „RODO”, informuję, że:

▪

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Lubinie;

▪

inspektorem ochrony danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka – Agnieszka Lach, kontakt: adres
e-mail: agnieszka.lach@poczta.onet.pl

▪

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

▪

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

▪

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; a po tym czasie przez okres wymagany
przepisami szczególnymi prawa, w szczególności ze względu na podpisaną umowę o dofinansowanie
projektu oraz ze względu na cele archiwalne - zgodnie z JRWA: dokumentacja zamówień publicznych
posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku
postępowania

w trybie zamówień

publicznych posiada kategorię

archiwalną

B10 (okres

przechowywania 10 lat);

▪

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
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▪

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

▪

posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z

prawa

do

sprostowania

nie

może

skutkować

zmianą

wyniku

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

▪

nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z Regulaminem Centrum Kultury „Muza” Wykonawcy nie przysługują środki prawne przewidziane
w ustawie Prawo zamówień publicznych.

20. Postanowienia końcowe.
20.1. Ogłoszenie została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.ckmuza.pl
20.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy znajdujące się
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w Regulaminie o udzielenie zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie. Regulamin znajduje
się na stronie Centrum Kultury „Muza”.
Załączniki do SIWZ:
a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
b) Załącznik nr 2 – wykaz tabelaryczny prawa opcji
c) Załącznik nr 3 – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
d) Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług
e) Załącznik nr 5 – wykaz osób
f) Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
g) Załącznik nr 7 – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej
h) Załącznik nr 8 - propozycja zlecenia części zamówienia podwykonawcom
i)

Załącznik nr 9 – wzór umowy
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Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu
należącego do Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 1.

WYKONAWCA: …………………………………………………………………….
adres: ………………………………………………………………………………..…….
numer telefonu: ………………………………..……………………………………….…
adres email: ……………………………………………………………………………….
NIP: ……………………………………………………………………………………….
Osoba upoważniona do kontaktów: …............................................tel. …………………..

Cena ryczałtowa za zamówienie podstawowe:

MIESIĘCZNA CENA RYCZŁTOWA BRUTTO

…………................................................zł

brutto w tym 23% VAT

Słownie: ………………………………………………………………………………………..…………………
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Cena za wykonanie zwiększonego zamówienia - prawo opcji:

Ilość godzin

Wykaz

250

Ochrona imprezy bez posiadania dodatkowych
licencji

150

Ochrona imprezy z dodatkową licencją I
stopnia

Cena 1h brutto

SUMA

Cena 1h x ilość
godzin

-

CENA OPCJI BRUTTO …………................................................zł brutto w tym 23% VAT

Słownie: ………………………………………………………………………………………..…………………

Powyższe uwzględnia obejmują wszelkie koszty niezbędne do realizacji oferty, które zostaną
poniesione przez Wykonawcę.
Wykonawca zobowiązany jest podać podstawę prawną zastosowania stawki podatku VAT
innej niż stawka podstawowa lub zwolnienia z ww. podatku.
Oświadczamy, że:
•

zapoznaliśmy się z ogłoszeniem i nie wnosimy zastrzeżeń,

•

akceptujemy wskazany w ogłoszeniu czas związania ofertą,

•

akceptujemy ogólne warunki umowy.

W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:
Podpisania umowy na warunkach zawartych w załączniku nr 9 do ogłoszenia– projekcie umowy,
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy,
zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem*:
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Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko / funkcja …………….……..

Oświadczam, że:
•

zamówienie wykonam samodzielnie*

•

część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy/om/ *

................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Firma podwykonawcy/ów/:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….…………………
% lub kwotowy udział podwykonawcy/ów/: ………………………...
Oświadczam, że przedsiębiorstwo które reprezentuję:
•

jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE*

* niepotrzebne skreślić

...............................................................
(miejscowość, data)

….........................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 2

Wykaz tabelaryczny - prawo opcji
Ilość godzin

Wykaz

250

Ochrona imprezy bez posiadania dodatkowych licencji

150

Ochrona imprezy z dodatkową licencją I stopnia

Wykaz dodatkowych imprez plenerowych, niemających charakteru imprez masowych, jakie Zamawiający
organizuje w ciągu roku kalendarzowego.
1. Koncerty w altanie w Parku im. J. Piłsudskiego, w każdą niedzielę lipca i sierpnia, ok. 3h
2. Plener Sztuk Wszelakich i Rękodzieła – jedna niedziela w sierpniu,
3. Jesień teatralna na każdym spektaklu dodatkowo 1 osoba do ochrony (3-5h), ok. 10 spektakli
w ciągu roku,
4. Dyskoteka w klubie, średnio raz w miesiącu, dodatkowo 2-3 osoby do ochrony (ok. 6 godzin),
5. Teatr uliczny.
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Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

O ś w i a d c z a m, że spełniam warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) tj.:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

...............................................................
(miejscowość, data)

….........................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG
Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składana ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowanych usług (min. 1) odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto każda,
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

Nazwa i adres
Lp.

Odbiorcy

Przedmiot wykonanych
usług

Wartość
wykonanych

Termin realizacji usług
Data
Data
rozpoczęcia zakończenia

usług

1.

...............................................................
(miejscowość, data)
….........................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik nr 5

WYKAZ OSÓB
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia.

Lp.

Imię i Nazwisko

Kwalifikacje zawodowe

Doświadczenie (w latach)

1.
2.
3.
4.

INFORMACJA O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA OSOBAMI DO WYKONANIA
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Niniejszym, oświadczam, iż osoby wykazane posiadają wymagane uprawnienia oraz Wykonawca dysponuje
nimi na podstawie:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

...............................................................
(miejscowość, data)
….........................................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu wykonawcy)
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Załącznik Nr 6

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że w postępowaniu prowadzonym zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień na usługi
społeczne w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum
Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 1 – nie zaistniały okoliczności powodujące
wykluczenie nas z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności
karnej z art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

...............................................................
(miejscowość, data)

….........................................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy)
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Załącznik Nr 7

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia
na: świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu
należącego do Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 1.

1. *oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369,
1571, 1667), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp z następującymi
wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
1)…
2) …
Przedstawiam w załączeniu następujące dowody…………………………………………. , że
powiązania z Wykonawcą (nazwa adres)……………………………………………... nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

2. * oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369,
1571, 1667), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp
z wykonawcami, którzy złożyli oferty, oferty częściowe w niniejszym postępowaniu o
udzielenia zamówienia:
.......................................

(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Uwaga:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy
Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

32

Znak sprawy: DK/341/1/2020
„Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii
Krajowej 1”

Załącznik Nr 8
………………………………
(pieczęć Wykonawcy)

PROPOZYCJE ZLECENIA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

na zadaniu prowadzonym pod nazwą:

”Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do

Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 1.”

Wykonawca: ……………………………………………………………………………….

Lp.

Prace, które mają zostać zlecone
podwykonawcy

Procentowa część zamówienia jaka zostanie
powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom oraz opis powierzonych
czynności

……………………………
miejscowość data
…………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

UWAGA:
Podanie firm podwykonawcy w tym formularzu nie oznacza automatycznej zgody zamawiającego na zatrudnienie
podwykonawcy, szczególnie w rozumieniu art. 647¹ KC. Ostateczną zgodę na zatrudnienie podwykonawcy
zamawiający udzieli w formie pisemnej po spełnieniu warunków zapisanych.
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Załącznik Nr 9

UMOWA - WZÓR
zawarta w Lubinie w dniu …………..2020 roku pomiędzy:
Centrum Kultury „MUZA” z siedzibą w Lubinie przy ul. Armii Krajowej 1, zwanym w dalszej części
umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
………………………………………………
a
……………………………………………………………………………………………………….

zwanym

w dalszej części umowy “Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………

Na podstawie przepisów udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi
o wartości zamówienia wyższej niż 30.000 euro i nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 750.000 euro, o której mowa w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), strony zawierają umowę o następującej treści:
§1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie ochrony
osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii
Krajowej 1 w Lubinie.
2. W ramach świadczenia usługi Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi ochrony
fizycznej (osobowej), stałej, w formie wsparcia grupy interwencyjnej oraz bezpośredniej ochrony
(dozór) osób lub mienia, obiektów i terenów Centrum Kultury MUZA w Lubinie, (poprzez stałą
obecność pracownika ochrony na terenie obiektu chronionego przy ul. Armii Krajowej 1.
3. Usługa świadczona będzie zgodnie z założeniami przyjętymi w niniejszej umowie.
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§2
1. Ochrona będzie wykonywana przez służby ochrony Wykonawcy całodobowo, przez wszystkie dni
miesiąca. Nie dopuszcza się pozostawienia obiektu bez ochrony w czasie trwania umowy.
2. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając
zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony
osób i mienia.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada koncesję na wykonywanie usług objętych przedmiotem
niniejszej umowy:
•

Nr koncesji:

§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne do wykonania niniejszej umowy informacje
i materiały, jakie strony uznają za niezbędne do prawidłowego wykonania umowy przez
Wykonawcę.
2. Zamawiający zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone uczestnikom imprez organizowanych na terenie obiektu Zamawiającego oraz w mieniu
Zamawiającego.
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o planowanych imprezach, organizowanych na
terenie obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy.
4. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy do wiadomości raz w miesiącu (na końcu każdego
miesiąca) aktualny harmonogram imprez.
5. Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy warunki socjalno – bytowe podczas wykonywania
przez nich czynności związanych z realizacją umowy.
6. Zamawiający ma obowiązek do zastosowania się do uwag i zaleceń Wykonawcy w zakresie
bezpieczeństwa obiektu.
§4
1. Ochrona ma charakter prewencyjno-odstraszający i polega na bezpośredniej, stałej, fizycznej
ochronie osób, mienia, obiektów i terenów, w tym:
a. dokonywaniu obchodów chronionych terenów 3 razy w ciągu pełnienia 12 - godzinnego dyżuru,
przeciwdziałaniu przestępstwom przeciwko obiektom i osobom, a także przeciwdziałaniu
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powstawania szkód wynikających z czynów zabronionych lub wykroczeń, w tym kradzieży
i niszczeniu chronionego mienia,
b. niezwłocznemu powiadamianiu osób upoważnionych przez Zamawiającego w przypadku
stwierdzenia zagrożenia dla osób przebywających na chronionym terenie lub zagrożenie
chronionego mienia oraz o wszelkich zdarzeniach mogących wpłynąć na substancję chronionego
mienia, w tym w szczególności: o pożarze, zalaniu, wycieku, itp. lub o zagrożeniach ich powstania,
c. niezwłocznemu powiadamianiu właściwych publicznych służb ochrony (policja, straż pożarna,
pogotowie ratunkowe, pogotowie gazowe i inne służby) oraz osób upoważnionych przez
Zamawiającego o zagrożeniach lub stwierdzonych zamachach na osoby przebywające na
chronionym terenie i chronionym mieniu,
d. w razie konieczności, bezpośredniej interwencji, w sposób zgodny z prawem, łącznie
z zatrzymaniem sprawcy ewentualnego zagrożenia (dla dozorowanego mienia) i przekazaniem go
wezwanym funkcjonariuszom Policji,
e. ochronie powierzonego mienia, w tym przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem, napadem,
dewastacją, pożarem i przed zagrożeniem wybuchem,
f.

udaremnianiu prób dokonywania kradzieży lub dewastacji chronionego mienia,

g. pracownicy

ochrony

fizycznej

w

godzinach

pracy

zobowiązani

są

do

obserwowania

w czasie rzeczywistym na monitorach obrazu z kamer monitoringu,
h. monitorowaniu przepływu osób przez chroniony obiekt i teren oraz przeciwdziałaniu przebywania
na chronionym terenie osób nieupoważnionych i wydawaniu kluczy osobom uprawnionym. Pobór
kluczy do poszczególnych pomieszczeń będzie odnotowywany w odpowiedniej książce wydawania
kluczy. Informację o osobach upoważnionych do dostępu do pomieszczeń muszą być potwierdzone
przez przedstawiciela Zamawiającego,
i.

niedopuszczeniu do wnoszenia na teren ochranianego obiektu napojów alkoholowych, środków
odurzających oraz materiałów niebezpiecznych stanowiących zagrożenie dla chronionego mienia
i osób przebywających w chronionych obiektach,

j.

podejmowaniu działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń porządku na terenie
chronionego obiektu lub odbywającej się imprezy plenerowej,

k. prawidłowemu reagowaniu na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z istniejącymi w
chronionych obiektach instalacjami.
2. Pracownicy ochrony zobowiązani są do prowadzenia „książki raportów”, w której będą
odnotowywane zauważone zdarzenia. Książka ta będzie udostępniona Zamawiającemu do wglądu.
3. Do „książki raportów” mogą dokonywać wpisów upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz
funkcjonariusze służby porządkowej (policja, straż pożarna, itp.).
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4. Ochrona fizyczna wykonywana będzie przez pracowników Wykonawcy. Pracownicy ochrony
będą pełnić służbę zgodnie z opracowanym przez Wykonawcę Regulaminem służbowym
zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i przedłożyć
Zamawiającemu do akceptacji Regulamin służbowy w termin 7 dni od zawarcia umowy na
świadczenie usługi ochrony, określający szczegółowe procedury działania służby ochrony dla
poszczególnych obiektów. Pracownicy mogą pełnić służbę nie dłużej niż 12 h i muszą mieć co
najmniej 11 h przerwy przed następnym dyżurem.
5. Do ochrony Wykonawca skieruje odpowiednio – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w
tym zakresie – wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, odpowiednio umundurowanych,
wyposażonych w identyfikatory, środki ochrony osobistej oraz w niezbędne środki łączności
umożliwiające wezwanie wsparcia, tj. grupy interwencyjnej wyposażonej w środki przymusu
bezpośredniego lub policji. Czas dojazdu grupy interwencyjnej nie może przekraczać 15 minut.
6. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia listy pracowników ustalonej z imienia, nazwiska
i poziomu kwalifikacji, w szczególności stopnia posiadanej licencji.
7. Wykonawca zapewnia przy ochronie mienia, obiektu i terenów należących do Zamawiającego
stałą (całodobową) ochronę, polegającą na pełnieniu dyżuru (fizycznej obecności) przez co najmniej
jedną osobę.
8. Wykonawca zobowiązuje się przy opracowaniu grafiku pracy pracowników ochrony
bezwzględnie przestrzegać norm czasu pracy określonych w Kodeksie Pracy. Nie jest możliwe
stosowanie przedłużonego, dobowego wymiaru czasu pracy do 24 h. Wyłącza się stosowanie
rozwiązania opisanego w art. 137 KP. Postanowienie to obowiązuje również pracowników
Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umów cywilno – prawnych.
9. Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia usługi w przypadku gdy zauważy, że godziny pracy
nie są przestrzegane.
10. Pracownicy ochrony podlegają bezpośrednio Wykonawcy. Upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego (osoba do kontaktu) może wydawać pracownikom ochrony dyspozycje
w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej z pominięciem osób reprezentujących Wykonawcę.
Dyspozycje te będą wykonywane tylko w przypadku, jeżeli mieszczą się w przedmiocie niniejszego
zamówienia i nie kolidują z przepisami prawa oraz nie wpływają ujemnie na stan bezpieczeństwa
ochranianego obiektu. Pracownik ochrony przed podjęciem czynności na podstawie dyspozycji
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w sytuacjach koniecznych ma prawo uzgodnić planowanie czynności bezpośrednio z przełożonym
(od strony Wykonawcy).
11. Pracownicy ochrony zobowiązani są także do:
a. Pełnej znajomości topografii chronionego obiektu, rozkładu pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych itp.
Oraz terenu, na którym będzie odbywała się impreza plenerowa.
b. Znajomości rozmieszczenia głównych wyłączników prądu, instalacji p.poż., zaworów wodnych,
gazowych i instalacji klimatyzacji oraz umiejętności ich obsługi.
c. Stałego nadzoru placówki przez obsługę systemu monitoringu.
§5
1. Zamawiający przewiduje prawo opcji. Prawo opcji polega na świadczeniu usług ochrony dla dodatkowych
imprez, koncertów oraz spektakli teatralnych realizowanych przez Centrum Kultury „MUZA” (również poza
siedzibą Zamawiającego).
2. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie w terminie przewidzianym prawem opcji.
3. W celu skorzystania z prawa opcji Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej
w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego
zlecenia na zakres prac objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania.
4. Korzystając z prawa opcji, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia
podstawowego o dodatkowe ilości usług, dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji
określono w poniższym zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 6 do umowy).
5. Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 30.06.2022 r.
Realizacja zakresu zamówienia objętego opcją nie powoduje zmiany umowy.
6. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa
opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez
Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie, powoduje, że Wykonawca
zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.
7. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki
jednostkowe wskazane w formularzu cenowym oferty oraz rzeczywiste ilości usług zrealizowanych
w ramach opcji (załącznik nr 6 do umowy).
8. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w każdym czasie w trakcie trwania całej umowy.
O dodatkowych wydarzeniach, jakie będą mieć miejsce, Wykonawca zostanie powiadomiony dodatkowym
oświadczeniem w formie pisemnej na co najmniej 7 dni przed planowaną imprezą .
W ramach obsługi każda z osób wyznaczonych przez Wykonawcę będzie świadczyć usługi związane
38

Znak sprawy: DK/341/1/2020
„Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii
Krajowej 1”

z ochroną imprezy wg grafiku sporządzonego przez Zamawiającego. Ilość osób niezbędnych do ochrony
imprez, a także zakres godzinowy ich pracy może ulegać zmianie.
§6

1. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona
została na podstawie oferty Wykonawcy.

2. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie (ryczałt)
miesięczne w wysokości …………………….zł brutto (słownie: …………………………….. zł), w tym
podatek

od

towarów

i

usług

(VAT)

…………………………

zł

(słownie: ………………………………….) płatnych do dnia 10 każdego miesiąca.

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy brutto wynosi ……………………. zł brutto
(wynagrodzenie miesięczne x ilość miesięcy) słownie: ……………………….złotych.

4. Wynagrodzenie za przedmiot umowy z tytułu należytego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji
będzie stanowić iloczyn ceny jednostkowej za godzinę ochrony poszczególnej imprezy oraz liczby
godzin trwania imprezy.

5. Wykonawca obowiązany jest do przedłożenia faktury 14 dni przed terminem płatności. Wykonawca
zobowiązany jest przedstawić do FV załącznika z informacją jakie imprezy zostały zrealizowane
w ramach prawa opcji.

6. W razie zwłoki Zamawiającego w zapłacie należnych Wykonawcy płatności, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy odsetki od wymagalnej kwoty w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki po
upływie terminu płatności.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.
8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
kare umowną w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każde nienależyte wykonanie lub
niewykonanie umowy

9. Zapłata kary umownej nie wyłącza żądania przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania
rekompensującego całą poniesiona szkodę - przenoszącego karę umowną, o której mowa w pkt. 8

§7

1. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2022 roku.
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejsza umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu
wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu należy złożyć na koniec miesiąca kalendarzowego,
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poprzedzającego okres wypowiedzenia.

3. Strony mogą rozwiązać umowę w każdym czasie za wspólnym porozumieniem.
4. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych powodów
polegających na niewykonywaniu przez drugą stronę postanowień umowy lub nienależytym jej
wykonywaniu.

5. W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez Wykonawcę bez zachowania okresu
wypowiedzenia, Zleceniodawca obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości – 10 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.3 obowiązującej umowy.

§8

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz środkami
technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu
wykonywanie tych obowiązków. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków
wynikających z umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych
przez niego usług oraz w oparciu o obowiązujące regulacje i przepisy.

2. Na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do składania wszelkich
wyjaśnień Zamawiającemu w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania pracy.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczone mienie znajdujące się w pomieszczeniach
zamkniętych oraz utracone mienie należące do Zamawiającego, powierzone pod ochronę a utracone lub
zniszczone z powodu niedopełnienia obowiązków przez pracownika ochrony. Fakt zniszczenia lub utraty
mienia winien być stwierdzony przez organ ścigania (Policję, Prokuraturę). Szkoda w imieniu
Zamawiającego zostanie naprawiona (wyrównana) przez Wykonawcę w ciągu jednego miesiąca od
momentu sporządzenia protokołu przez Policję i wyjaśnienia wszystkich okoliczności i naprawiona
przez zapłatę sumy pieniężnej koniecznej do odtworzenia straconego mienia według cen nowych
elementów.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za gotówkę oraz inne papiery wartościowe, które nie znajdują
się w kasie pancernej.

6. Zamawiający bierze na siebie obowiązek właściwego zabezpieczenia technicznego mienia ruchomego
powierzonego na podstawie niniejszej umowy ochronie Wykonawcy.

7. Przez

właściwe

zabezpieczenie

techniczne

rozumie

się

przechowywanie

w

zamkniętych

pomieszczeniach drobnego sprzętu i innych urządzeń mechanicznych oraz przechowywanie gotówki
i papierów wartościowych w kasie pancernej.
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8. Zamawiający i Wykonawca zachowują w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan
bezpieczeństwa w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

9. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia zawarcia umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem
polisy ubezpieczeniowej OC na kwotę nie mniejszą niż 3 milionów złotych. Kopia polisy stanowi
Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy.

10. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć realizacji przedmiotu umowy lub jego
części podwykonawcom lub osobom trzecim.

11. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
§9
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz za szkody powstałe podczas wykonywania umowy.
2. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % ceny brutto umowy, o której mowa
w § 6 ust. 3:
a. za każdy dzień zwłoki w przystąpieniu do wykonania umowy,
b. za niewykonanie usługi lub nienależyte wykonanie usługi, niezależnie od stopnia niewykonania
i nienależytego wykonania usługi, o której mowa w § 5 ust. 1, do której Wykonawca zobowiązał się
na podstawie niniejszej umowy.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,05 % ceny brutto umowy, o której mowa
w § 6 ust. 3 za każdy dzień wykonania zobowiązania z naruszeniem postanowień, o których mowa
w § 4 pkt. 8.
4. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu
przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
5. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do wykonania umowy oraz braku przedstawienia
dokumentów, do których został zobowiązany niniejszą umową, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10 % ceny brutto umowy, o której mowa w § 6 ust. 3.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość
kary umownej.
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§ 10
1. Wykonawca zobowiązuję się do przekazania danych, o których mowa w punkcie 7.1c ogłoszenia na
zamówienia o usługę społeczną będącego podstawą do zawarcia niniejszej umowy. Jednocześnie
Wykonawca oświadcza, iż jest administratorem tych danych i ma prawo nimi dysponować na potrzeby
realizacji niniejszej umowy, a w szczególności osoby, których dane będą dysponować wyraziły na to zgodę,
aby Zleceniodawca administrował tymi danymi.
2. Obowiązki Zamawiającego w zakresie przetwarzania udostępnionych danych:
a)

Zamawiający zobowiązuje

się,

przy

przetwarzaniu danych

osobowych,

o których

mowa

w pkt. 1 do ich zabezpieczenia poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
uwzględniając ryzyko z ich przetwarzaniem.
b) Zamawiający zobowiązuje się przetwarzać udostępnione mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową
oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą
w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku w tym art.6 ust.1 punkt a i c wyżej wymienionego rozporządzenia.
3. Odpowiedzialność Wykonawcy
Zamawiający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie
z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
4. Czas obowiązywania umowy
Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą wykorzystywane na czas realizacji zawartej umowy, a po
zakończeniu trwania umowy będą przekazane do archiwum zakładowego i przechowywane zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 11

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy winny być zawarte na piśmie pod rygorem
nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany (aneksowania) umowy w przypadku wystąpienia jednej
ze wskazanych niżej sytuacji:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
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b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których
mowa w ust. 2, z tym ze Zamawiający nie pozostaje w opóźnieniu ze spełnieniem świadczenia do
daty wymagalności płatności wynikającej z pierwszej faktury wystawionej przez Wykonawcę, po
podpisaniu aneksu.
4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się,
a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisów.
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu faktycznego kosztu Wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 lit. c wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o wartość wzrostu faktycznego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść
w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia
osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
7. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia
wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia zawierającego zestawienie
wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2 lit.
b i c, które podlega weryfikacji przez Zamawiającego.
8. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
9.

W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12

Obowiązki Zamawiającego w zakresie przetwarzania udostępnionych danych:
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1. Zamawiający

zobowiązuje

się

przetwarzać

udostępnione

mu

dane

osobowe

zgodnie

niniejszą umową oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób,
których dane dotyczą w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w tym art.6 ust.1 punkt a i c wyżej wymienionego
rozporządzenia.
2. Zamawiający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z umową, a w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.
3. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą wykorzystywane na czas realizacji zawartej
umowy, a po zakończeniu trwania umowy będą przekazane do archiwum zakładowego
i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

§ 13
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

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

.......................................
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Wykaz załączników do umowy:
Załącznik Nr 1 – Wykaz terenów i obiektów objętych ochroną.
Załącznik Nr 2 - Charakterystyka usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenów w CK MUZA
w Lubinie
Załącznik Nr 3 – Kopia koncesji uprawniającej do prowadzenia usługi ochrony osób i mienia.
Załącznik Nr 4 – Kopia polisy od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy
Załącznik Nr 5 - Zestawienie tabelaryczne – prawo opcji wraz z cenami
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