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Warszawa: Usługi ochrony osób i mienia w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli 

Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego - oddział Muzeum Katyńskie 

przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie 

Numer ogłoszenia: 178307 - 2015; data zamieszczenia: 03.12.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego , Al. Jerozolimskie 3, 00-495 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumwp.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ochrony osób i mienia w 

kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego - 

oddział Muzeum Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia stanowią usługi ochrony osób i mienia w kaponierze i jej otoczeniu w Cytadeli 

Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego - Oddział Muzeum Katyńskie przy ul. 

Dymińskiej 13 w Warszawie 2. Obiekt przewidziany do ochrony składa się z dwóch 

budynków: jednego o charakterze biurowo-administracyjnym oraz wystawienniczym oraz 

jednego o charakterze usługowo-informacyjnym zlokalizowanych na działce o powierzchni 

ok. 2 hektarów. 3. Teren podlegający ochronie jest ogrodzony. 4. Teren jest oświetlony. 5. 

Obiekt wyposażony jest w system telewizji dozorowanej, system ochrony ppoż., system 

alarmowy, system BMS(system monitorowania obiektu). 6. Zadanie realizowane będzie przez 

dwóch pracownika ochrony fizycznej przez pełne 24 godziny na dobę oraz dodatkowo 1 

http://www.muzeumwp.pl/


pracownika ochrony fizycznej przez 10 godzin na dobę w godz. 07-17. 7. Ochrona obiektu 

polegać będzie na: 1)prowadzenie całodobowej obserwacji obiektu za pomocą urządzeń 

telewizji przemysłowej oraz obchód terenu i obiektów Muzeum zgodnie z ustalonym i 

rejestrowanym harmonogramem, 2)prowadzenie kontroli zabezpieczenia pomieszczeń po 

godzinach pracy i w dniach wolnych od pracy, 3)stałe przebywanie na wyznaczonym 

stanowisku pracy - chwilowe odejście jest możliwe tylko w uzgodnieniu z przełożonym i 

zabezpieczeniu stanowiska przez innego uprawnionego pracownika, 4)udzielanie 

podstawowej informacji dot. muzeum zwiedzającym i interesantom w zakresie 

obowiązujących przepisów porządkowych oraz kontaktu z odpowiednimi pracownikami 

Muzeum, 5)kontrolowanie ruchu osobowego i wpuszczanie na teren Muzeum, po 

wyznaczonych godzinach pracy wyłącznie osoby posiadające stosowne pozwolenie, 6)w razie 

konieczności podejmowaniu skutecznych działań mających na celu zapobieżenia 

przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także niedopuszczenie do wstępu na 

teren chroniony osób nieuprawnionych, 7)informowaniu odpowiednich służb i osób 

wymienionych w Instrukcji ochrony obiektu o zaistniałych zdarzeniach losowych tj. pożarze, 

awarii sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej itp., 8)w przypadku stwierdzenia zaistnienia 

przestępstwa na terenie chronionego obiektu powiadomieniu o tym fakcie organów ścigania 

oraz zabezpieczeniu pozostawionych przez przestępców śladów i dowodów, przed ich 

zatarciem lub utratą, do czasu przybycia odpowiednich służb, 9)współdziałaniu z organami 

ochrony przeciwpożarowej w przypadku powstania pożaru, aż do momentu jego likwidacji, 

10)obsłudze systemów znajdujących się w obiekcie tj. systemu telewizji dozorowanej, 

systemu ochrony ppoż. systemu alarmowego, systemu BMS (systemu zarządzania 

budynkiem) oraz systemem kontroli dostępu przy których wymagana jest podstawowa 

znajomość obsługi komputera, 11)stały dozór central pożarowych, 12)wyposażenie 

pracowników ochrony w jednolite umundurowanie, identyfikatory ze zdjęciem, środki 

łączności zewnętrznej (telefon komórkowy) i środki obrony koniecznej, które uzna za 

stosowne do wykonania zadania, 13)zachowanie tajemnicy w zakresie uzyskanych informacji 

dotyczących chronionych obiektów oraz innych informacji związanych z działalnością 

Zamawiającego. 8. Szczegółowy zakres czynności wynikający ze świadczonej usługi zostanie 

zawarty w Instrukcji Ochrony Obiektu opracowanej przez Wykonawcę w uzgodnieniu z 

Zamawiającym. 9. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający umożliwi wizję lokalną. 

Przedstawiciel (przedstawiciele) Wykonawcy może przeprowadzić wizję lokalną obiektów, 

których dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dla poprawnego przygotowania 

oferty. Nie przeprowadzenie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie spowoduje odrzucenia 

oferty. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej: a)wizja 

lokalna w siedzibie Muzeum może zostać przeprowadzona w dniach 07.12.2015 r. oraz 

08.12.2015 r. w godzinach 09.00-13.00, b)Wykonawcy zgłaszają swój udział w wizji lokalnej 

w sposób przewidziany w SIWZ w pkt VII podając datę i godzinę odpowiadającą 

Wykonawcy oraz dane do kontaktu w celu ustalenia terminu wizji, c)przed rozpoczęciem 

wizji lokalnej przedstawiciele Wykonawców obowiązani będą potwierdzić swoją tożsamość 

poprzez przedstawienie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4. 



II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przedłożenia 

aktualnej koncesji na działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i 

mienia, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o 

ochronie osób i mienia /Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn. zm./ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku 

wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na usługi ochrony osób i mienia 

o wartości nie mniejszej niż 200.000,- zł brutto /dwieście tysięcy złotych/ w 

skali jednego roku oraz jednej usługi ochrony osób i mienia dla muzeum 

rejestrowanego w rozumieniu ustawy z dnia 21.11.1996 r. o muzeach /Dz. U. z 

2012 r., poz. 987 z późn. zm./ lub dla jego odpowiednika zagranicznego, w 

tym jednego zamówienia o dowolnej wartości oraz jednego zamówienia oraz 

załączenia dowodów określających, że co najmniej te zamówienia zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wykazania, 

że Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami wpisanymi na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na każdy dzień realizacji 

umowy 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez art. 22 ust. 

1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz 

przedstawienia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

/kontraktowej i deliktowej/ w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia o wartości co najmniej 1.000.000 zł/jeden milion 

złotych/ 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 
szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 



zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym 

załącznikiem nr 1 do SIWZ; Upoważnienie do podpisywania ofert, o ile upoważnienie nie 

wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Doświadczenie wykonawcy - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 

prowadzona:  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.muzeumwp.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum 

Wojska Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 10.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Al. 

Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 


