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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:598352-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2020/S 242-598352

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252347728
Adres pocztowy: ul. Anielewicza 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-157
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@polin.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://polin.pl/pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin

II.1.2) Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w Muzeum 
Historii Żydów Polskich Polin.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia 
(OPZ).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, w tym 
przestrzeniach wystawienniczych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, przez Wykonawcę posiadającego 
koncesję na wykonywanie działalności tego rodzaju, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 
r. poz. 2142, ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 
2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem 
grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz.U. z 2014 r. poz. 1240).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN realizowanej w formie:
— posterunków stałych,
— posterunków obchodowych,
— posterunków doraźnych,
— patroli,
— doraźnego działania uzbrojonej Grupy Interwencyjnej,
— konwojów.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
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1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej 
w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z 
ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838 ze zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 2 500 000 PLN (dwa miliony pięćset 
tysięcy złotych).
Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy 
realizują przedmiot zamówienia.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż:
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie 
co najmniej o najmniej dwie usługi (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na 
rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane 
lub są wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i mienia w instytucji kultury lub innych obiektach 

użyteczności publicznej o powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 m2, z wyłączeniem obiektów, których 
przeważająca działalność polega na handlu lub gastronomii, w tym obejmujące swym zakresem ochronę osób i 
mienia powierzchni wystawowej, o wartości usług 500 000 PLN brutto każda (pięćset tysięcy złotych) trwających 
przez okres co najmniej 12 miesięcy każda w ramach jednej umowy.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i terminu wykonywania 
danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu 
terminu składania ofert) i te parametry (wartość i termin) wykonywania usługi Wykonawca obowiązany jest 
podać w Wykazie usług. Jedna usługa oznacza jedną umowę;
2) skieruje do realizacji zamówienia:
a) co najmniej 45 pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników
Zamawiający wymaga, aby wszystkie powyższe osoby skierowane do świadczenia usług u Zamawiającego 
posiadały przebyte przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury, 
przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub inne 
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uprawnione podmioty prowadzące szkolenia w powyższym zakresie. ochrony zgodnie z ustawą o ochronie osób 
i mienia, w tym:
— co najmniej 6 (sześciu) pracowników ze znajomością języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
— co najmniej 4 (czterech) pracowników posiadających przeszkolenie z rozpoznania pirotechnicznego do 
obsługi urządzeń do prześwietlania bagażu oraz obsługi detektora par materiałów wybuchowych, posiadających 
aktualne, wymagane przepisami orzeczenia lekarskie,
— co najmniej 8 (ośmiu) pracowników z ważnymi orzeczeniami lekarskimi do pracy na urządzeniach RTG;
co najmniej 15 (piętnastu) pracowników z ukończonym kursem pierwszej pomocy przedmedycznej. ch 
zbiory dóbr kultury, przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego lub inne uprawnione podmioty prowadzące szkolenia w powyższym zakresie;
b) co najmniej 6 (sześciu) strażaków z uprawnieniami do obsługi urządzeń;
c) systemu sygnalizacji pożaru z panelem operatora oraz do obsługi szafy systemu Dźwiękowy system 
ostrzegawczy z pulpitem operatora, posiadającymi minimum trzyletnie doświadczenie w pracy zawodowej i 
ukończone kwalifikowane kursy pierwszej pomocy.
Strażacy nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i legitymować się 
przeszkoleniem do pracy w placówkach muzealnych gromadzących zbiory dóbr kultury;
3) dysponuje następującym potencjałem technicznym:
a) system napadowy przeznaczony dla każdego pracownika ochrony, z centralnym systemem monitorowania 
wyników i skutków działania systemu napadowego instalowany we wskazanym miejscu przez Zamawiającego;
b) co najmniej jedną zmotoryzowaną i uzbrojoną w broń palną grupę interwencyjną o gwarantowanym czasie 
dojazdu do chronionego obiektu nie dłuższym niż 15 minut (bez względu na porę dnia);
4) dysponują potencjałem w zakresie konwojowania dóbr kultury o wartości co najmniej 0,5 jednostki 
obliczeniowej zgodnie z zapisami rozporządzenia MSWiA z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim 
powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych ...

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2021
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany będzie do wniesienia wadium na okres związania ofertą w 
wysokości 120 000 PLN (sto dwadzieścia tysięcy złotych zero groszy).
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, 
tj.: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 90 1020 1026 0000 1102 0275 4547 z podaniem tytułu 
„Wadium: Postępowanie nr PZP.271.35.2020”.
3. Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. 
Dz.U. z 2016 poz. 359 ze zm.) składanych w oryginale.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w postaci 
elektronicznej wraz z ofertą.
5. W przypadku składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną, 
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z obowiązującym 
prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy.
6. Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 
46 ustawy.
7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed zawarciem 
umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które stanowi 5 % wartości umowy.
8. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących 
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 90 1020 1026 0000 1102 0275 4547 albo na inny nr 
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rachunku podany przez Zamawiającego w zaproszeniu do zawarcia umowy z podaniem tytułu: „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy: postępowanie PZP.271.35.2020”.
10. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający uznaje za skuteczne, jeżeli jest ono wniesione 
tj. znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego – data uznania rachunku Zamawiającego – przed 
upływem terminu zawarcia umowy.
11. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Zabezpieczenie wniesione w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5 musi zostać złożone przed upływem 
terminu wyznaczonego na podpisanie umowy.
7. Zabezpieczenie wnoszone w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2–5 powinno zawierać następujące 
elementy:
1) określenie kwoty poręczenia;
2) wskazanie gwaranta poręczenia;
3) wskazanie beneficjenta poręczenia;
4) zapis, iż poręczyciel/gwarant zobowiązuje się bezwarunkowo, tj. na pierwsze żądanie, do zapłaty pełnej 
kwoty zabezpieczenia na rzecz beneficjenta, w terminie do 30 dni;
5) nieodwołalność poręczenia.
12. Warunki zwrotu zabezpieczenia określone zostały w treści istotnych postanowień umowy, stanowiących 
załącznik nr 7 do SIWZ.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 
1843).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/12/2020
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