
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia (jeżeli dotyczy): 
 
http://www.muzeum.bedzin.pl/ 

 
Ogłoszenie nr 347441 – 2016 z dnia 2016-11-21 r. 

Będzin: Ochrona fizyczna mienia i osób w Muzeum Zagłębia w Będzinie.  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
nie  
 
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, 
które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób 
będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania  
nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 
z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej  
nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 
zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zagłębia w Będzinie, krajowy numer identyfikacyjny 
28207900000, ul. ul. Świerczewskiego  15, 42500   Będzin, woj. śląskie, państwo Polska, 
tel. 322 677 707, e-mail, faks 322 677 707.  
Adres strony internetowej (URL): http://www.muzeum.bedzin.pl/ 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/AnnouncementChoice.aspx
http://bzp.uzp.gov.pl/IN/AnnouncementChoice.aspx
http://www.muzeum.bedzin.pl/


Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania 
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest 
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL) 
tak  
http://www.muzeum.bedzin.pl/ 
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia  
tak  
http://www.muzeum.bedzin.pl/ 
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem  
nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie 
nie  
adres  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu w inny sposób: 
nie  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu w inny sposób: 
tak  
Inny sposób:  
osobiście bądź przesyłką pocztową lub kurierem  
Adres:  
Muzeum Zagłębia w Będzinie, Sekretariat, ul. Świerczewskiego 15, 42-500 Będzin 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne 
nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 
adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona fizyczna mienia i osób 
w Muzeum Zagłębia w Będzinie.  
Numer referencyjny:  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny  
nie  
II.2) Rodzaj zamówienia: usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane:  
Zamówienie obejmuje całodobową, bezpośrednią ochronę fizyczną mienia i osób w obiektach 
Muzeum Zagłębia w Będzinie wraz z przynależnościami podlegającymi obowiązkowej 
ochronie przez formacje SUFO: 1. POSTERUNEK PAŁAC-OFICYNA obejmuje Zespół 
pałacowo - parkowy tj: budynek: Pałac, budynek: oficyna południowa, przyległy park 
o powierzchni około 4 ha terenu zielonego 2. POSTERUNEK ZAMEK obejmuje Zamek 
z murem okalającym. W czasie trwania umowy Wykonawca musi zapewnić 24 godzinną 
codzienną obsadę minimalną w postaci 8 kwalifikowanych pracowników ochrony przy czym 
maksymalny czas pracy jednego pracownika ochrony nie może przekroczyć 12 godzin na 
dobę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ 
 
II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 
Dodatkowe kody CPV:79711000-1, 79715000-9, 92521200-1, 92521210-4, 92521220-7, 
92522000-6, 92522200-8 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 
zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 
systemu zakupów) 
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
Okres w miesiącach: 12 
II.9) Informacje dodatkowe:  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów potwierdzających 
posiadanie uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj. 
koncesji o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 1432). Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na 
podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów tj. koncesji na wykonywanie działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu nastąpi w oparciu 
o złożoną aktualną polisę lub inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca posiada 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia. Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli posiada 
on ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy 
miliony złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia. 
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków:  



1. POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA: W celu wykazania spełniania warunku udziału 
w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie 
należycie wykonał bądź wykonuje minimum trzy usługi fizycznej ochrony osób i mienia 
z udziałem grup interwencyjnych w obiektach obejmujące sprawowanie ochrony osób i mienia 
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2016, poz. 1432), których wartość 
wykonanego zamówienia jest nie mniejszej niż 140.000,00 zł brutto każda – za okres 
dowolnych, wskazanych przez Wykonawcę, kolejnych 12 miesięcy, z których co najmniej 
jedna usługa wykonana lub wykonywana jest w obiekcie podlegającym obowiązkowej 
ochronie. Za obiekt należy rozumieć: budynek przeznaczony dla administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa, nauki, ochrony zdrowia lub obsługi 
mieszkańców, wyklucza się obiekty handlowe wielkopowierzchniowe.  
2. DYSPONOWANIA ODPOWIEDNIM POTENCJAŁEM TECHNICZNYM: W celu wykazania 
spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać że:  
a) dysponuje co najmniej pięcioma urządzeniami (osobistymi) do prowadzenia bezpośredniej 
i stałej łączności na wydzielonej częstotliwości oraz ważnym zezwoleniem Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości i zezwoleniem na używanie urządzeń 
radiokomunikacyjnych, wydanym na podstawie art. 145 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo 
telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1489, z późn. zm.) dla obszaru 
obejmującego miasto Będzin;  
b) dysponuje co najmniej jednym własnym Centrum monitorowania sygnałów elektronicznych 
(alarmowych, antynapadowych) poprzez przesyłanie i odbiór sygnałów przekazywanych za 
pośrednictwem operatorów publicznych oraz innym niezbędnym do wykonania przedmiotu 
zamówienia;  
c) dysponuje zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi (grupami szybkiego reagowania) 
działającymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji 
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 992), rozlokowanymi na stałe poza obiektem, które przy 
zastosowaniu obowiązujących przepisów są w stanie dotrzeć w razie potrzeby z siedziby 
Wykonawcy lub innego stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (zgodnie 
z dokumentami rejestrowymi) do każdego z ochranianych obiektu trwale oznaczonymi 
(identyfikującymi je jako służbę ochrony wykonawcy) zewnętrznie samochodami w czasie nie 
dłuższym niż 15 minut od powiadomienia. Dla celów obliczenia trasy oraz czasu dojazdu 
należy przyjąć, iż miejscem docelowym są obiekty przy ulicy Świerczewskiego 15 oraz przy 
ulicy Zamkowej 1;  
d) posiada wyodrębniony pion ochrony, który czuwa nad jakością świadczonych usług 
dokonując kontroli między innymi poprzez mobilnych pracowników nadzoru sprawujących 
kontrole w trybie całodobowym, dokonujący kontroli chronionego obiektu w sposób 
niezapowiedziany.  
3. DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA: W celu wykazania 
spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać, że dysponuje 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:  
a) dysponuje co najmniej dwudziestoma osobami - jednolicie umundurowanymi oraz 
przeszkolonymi - zgodnie z obowiązującymi przepisami, będącymi kwalifikowanymi 
pracownikami ochrony fizycznej uprawnionym do wykonywania czynności opisanych w art. 3 
ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;  
b) dysponuje co najmniej dwoma osobami - jednolicie umundurowanymi oraz przeszkolonymi 
- zgodnie z obowiązującymi przepisami, będącymi kwalifikowanymi pracownikami 
zabezpieczenia technicznego uprawnionym do wykonywania czynności opisanych w art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, posiadającym kwalifikacje 
określone w § 5 ust.1 pkt 1 i 2 dla urządzeń wskazanych w Załączniku nr 1 Grupa 1 pkt 2 
rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 



się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828, z późn. zm.). 
 
Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak  
Informacje dodatkowe:  
 
 
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 
ustawy Pzp tak  
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 
w postępowaniu  
tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1. 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. 5 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 – pkt 22 
(wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)  
3. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 
ustawy Pzp (UWAGA: w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na 
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 
ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w artykule 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. 
W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, dokumenty o których mowa 
zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 
UWAGA: w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w rozdziale V lub VI SIWZ w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 
Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 
oświadczenia lub dokumenty.  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
1. UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI LUB CZYNNOŚCI, 
JEŻELI PRZEPISY PRAWA NAKŁADAJĄ OBOWIĄZEK ICH POSIADANIA: Aktualną 
koncesję MSW(iA).  



2. SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA: Polisa lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia na kwotę nie 
mniejsza niż 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia wraz z dowodami zapłaty składki 
lub innym dokumentem potwierdzającym objęcie ochroną ubezpieczeniową.  
3. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE I ZAWODOWE:  
1). Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert usług, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługi zostały wykonane, 
oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie z tym 
zastrzeżeniem, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług ciągłych poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2). Dokumenty potwierdzające (np. referencje), że wskazane w wykazie usługi zostały 
wykonane bądź są wykonywane należycie.  
3). Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług w celu realizacji zamówienia, co najmniej wskazanych w dziale V pkt 3.2. SIWZ wraz 
z krótkim opisem i informacjami o podstawie dysponowania tymi zasobami.  
4). Zezwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości 
i zezwolenie na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych, wydane na podstawie art. 145 
Ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r. (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 1489, 
z późn. zm.).  
5). Oświadczenie, że Wykonawca posiada wyodrębniony pion ochrony, który czuwa nad 
jakością świadczonych usług.  
6). Wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, oraz 
informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i czynną umiejętność udzielania pierwszej 
pomocy lub kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego. Dla poszczególnych 
osób w wykazie należy wskazać posiadane przez nie uprawnienia poprzez podanie numeru 
wpisu, uprawnienia, poświadczenia lub podobne. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania dostarczenia dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i kwalifikacje. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
nie  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 
nie  
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 
do ofert katalogów elektronicznych:  
nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  



nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
nie  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału 
w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 
innowacyjne)  
Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców:  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 
w formie katalogów elektronicznych:  
nie  
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
nie  
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie  
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 
przedmiotu zamówienia: 
nie  
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 
technicznych w zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Aukcja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

 
 

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
 



 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 
zamówienia 

20 

nadzór i kontrola realizacji usług 20 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony)  
tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 
bez przeprowadzenia negocjacji: nie  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
Informacje dodatkowe:  
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 
przewiduje nagrody:  
Wstępny harmonogram postępowania:  
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
Informacje dodatkowe:  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 
odpowiadać wszystkie oferty:  
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia:  
nie  
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 
elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości 
postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Licytacja wieloetapowa  

etap nr czas trwania etapu 

  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 
etapu: nie  



Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu:  
Data: 29/11/2016, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
nie  
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu  
> polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert)  
IV.6.4) 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  
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane nie  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

    

 

  


