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I. ZAMAWIAJĄCY: 

 

Nazwa Muzeum Wsi Kieleckiej 

Adres siedziby 
ul. Jana Pawła II 6 

25-025 Kielce 

Telefon tel. 41 344-92-97 wew. 111 lub 119; 41 344-50-06 

Adres strony internetowej 

http://mwk.com.pl/ 

http://bip.sejmik.kielce.pl/784-zamowienia-na-uslugi-
spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi.html 

e-mail zp@mwk.com.pl 

Nr REGON 000659785 

Nr NIP 657-17-47-623 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z art. 138o  
w związku z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, t.j. (Dz.U. z 2019, 
poz. 2019), zwanej dalej „ustawą Pzp” o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 138g  
ustawy Pzp. 
Stosownie do treści art. 138o ustawy PZP, Zamawiający udzielający zamówienia na usługi społeczne  
o wartości poniżej progów określonych w art. 138g ustawy PZP, ma możliwość udzielenia zamówienia 
zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ustawy 
PZP.1 Mając na uwadze powyższe Zamawiający, określając ramy prawne przedmiotowej procedury 
ustala, iż do przedmiotowego postępowania mają odpowiednie zastosowanie: 

1) art. 8 ust. 3 ustawy PZP, 
2) art. 9 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 
3) art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 
4) art. 24 ust. 1, 4, 5 pkt 1, ust. 7-12 ustawy PZP, 
5) art. 45 ust. 3, 6-8 ustawy PZP, 
6) art. 46 ust. 1-2, 4-5 ustawy PZP, 

                                                           
1 Stosownie natomiast do treści art. 138o ust. 1 ustawy Pzp zamawiający (w tym zamawiający sektorowy), 

udzielający zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej wskazanych progów (określonych na podstawie art. 

138g ustawy Pzp), ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną przez siebie procedurą, spełniającą 

minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustawy Pzp. Zamawiający zatem, znając specyfikę danego 

postępowania, sam określa szczegółowe rozwiązania prawne procedury, w ramach której udzieli w przyszłości 

zamówienia publicznego na usługi społeczne. Wskazane przepisy zobowiązują zamawiającego udzielającego 

podprogowych zamówień społecznych do przeprowadzenia postępowania w sposób przejrzysty, obiektywny i 

niedyskryminujący. (…) Z uwagi na okoliczność, iż procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne 

w oparciu o art. 138o ustawy Pzp tworzona jest przez samego zamawiającego, który zobowiązany jest jedynie do 

uwzględnienia norm zawartych w art. 138o ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, a które to przepisy nie przewidują 

konieczności stosowania przepisów ustawy Pzp dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny ofert czy 

umów w sprawie zamówienia publicznego, należy stwierdzić, iż zamawiający w tym zakresie nie jest związany 

rozwiązaniami ustawowymi. - https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-

dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi 

http://mwk.com.pl/
http://bip.sejmik.kielce.pl/784-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi.html
http://bip.sejmik.kielce.pl/784-zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi.html
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7) art. 86 ustawy PZP, 
8) art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 
9) art. 89 ust. 1 ustawy PZP, 
10) art. 90 ust. 1, 2 i 3 ustawy PZP, 
11) art. 91 ust. 4 i 6 ustawy PZP, 
12) art. 147 - 149, art. 150 ust. 1, 2, 8 – 10, art. 151 ustawy PZP, 

oraz przepisy ustawy PZP w zakresie wskazanym w dalszej treści SIWZ.
 

 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Wsi 

Kieleckiej, w tym:  

 całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz całodobowy monitoring  
i podejmowanie interwencji w obiektach Muzeum Wsi Kieleckiej;   

  (posesja przy ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce; Park Etnograficzny w Tokarni, Tokarnia 303,        
26-060 Chęciny);  

 bieżące monitorowanie i konserwacja systemu antywłamaniowego, ppoż. i sprzętu ppoż.  
w obiektach MWK i jego bieżące monitorowanie  
(Dworek Laszczyków – Kielce ul. Jana Pawła II 6; Budynek administracyjno – wystawienniczy 
– Kielce, ul. Jana Pawła II 6; Park Etnograficzny - Tokarni 303 gm. Chęciny; Mauzoleum 
Martyrologii Wsi Polskich – Michniów 38 gm. Sucheniów; obiekt in situ: Zagroda 
Czernikiewiczów ul. 3 Maja 13 - Bodzentyn; obiekt in situ: Wiatrak Kamienny – 
Szwarszowice). 

Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

 dozór kotłowni c.o. w Parku Etnograficznym w Tokarni, 

 dodatkową usługę ochrony. 

Zamawiający przez usługę ochrony dodatkowej rozumie czynności zlecone Wykonawcy w związku  
z organizacją wydarzenia, polegające m. in. na: 

 obsłudze parkingów (głównego oraz dodatkowego) poprzez kierowanie ruchem, ustawianie 
pojazdów, oznakowanie parkingu i wytyczenie miejsc parkingowych, 

 dbaniu o porządek  i spokój na terenie Parku Etnograficznego poprzez m. in. reagowanie na 
nieuprawnione wejście osób na teren Parku w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
przestrzeganie zakazu palenia, monitorowanie wpuszczenia i opuszczenia centralnego 
terenu Parku Etnograficznego przez wystawców,  

 patrolowaniu terenu Parku oraz zgłaszanie uwag i incydentów do Kierownika Parku 
Etnograficznego.  

2. Szczegółowe zasady i zakres świadczonych usług objętych przedmiotem zamówienia określa 
załącznik nr 1 do SIWZ  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz załącznik nr 8 do SIWZ – 
wzór umowy. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące lokalizacje, mianowicie: 

 posesje przy ul. Jana Pawła II 6 w Kielcach, 25-025 Kielce - zabytkowy Dworek Laszczyków   
i budynek administracyjno-wystawienniczy, 

 Park Etnograficzny w Tokarni, Tokarnia 303, 26-060 Chęciny, 
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 Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie, Michniów 38, 26-130 Suchedniów, 

 obiekty in situ: Zagroda Czernikiewiczów ul. 3 Maja 13 – Bodzentyn; Wiatrak Kamienny -  
Szwarszowice. 

3. Przedmiot zamówienia wg. Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: 
 79710000-4-usługi ochroniarskie 

4. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej na terenie 
realizacji usługi. Wizję lokalną w miejscu wykonywania usługi można przeprowadzić w dni robocze w 
godzinach 8:00-14:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.  

5. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom w następujących 
przypadkach: 

 w zakresie monitoringu i interwencji,  

 w przypadku świadczenia, tzw. dodatkowej usługi ochrony, 

 dozoru pieca  

 przeglądów ppoż.  

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć do wykonania 
Podwykonawcom poda firmy Podwykonawców (o ile są znane na dzień skąłdania ofert). 

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

2. Przejęcie obiektów ochroną i monitoringiem wraz ze wskazaniem dokładnej daty i godziny 
rozpoczęcia ochrony i monitoringu zostanie uzgodnione z zamawiającym i wykonawcą 
wyłonionym do realizacji zamówienia. W tym celu zostanie sporządzony odrębny protokół 
podpisany przez obie strony .   

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 
 

      a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób  
i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydaną na podstawie ustawy z dnia 22 
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U z 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.) 

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich musi spełniać 
powyższy warunek, chyba że zakres prac konsorcjanta nie wymaga takich uprawnień.  

       b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

Posiada zdolność do sfinansowania przedmiotowego zamówienia, tj. dysponuje kwotą w wysokości 
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200 000,- zł (słownie złotych polskich: dwieście tysięcy) lub posiada zdolność kredytową w tej wysokości.  

      c) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 

 w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie minimum 2 usługi (w 
ramach dwóch odrębnych umów) w zakresie ochrony osób i/lub mienia obiektów w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitoringu elektronicznym osób i mienia, z których: 

 co najmniej jedna usługa świadczona była w obiekcie o charakterze zabytkowym  
lub obszarze zabytkowym, 

 co najmniej jedna usługa świadczona była na terenie o powierzchni minimum 10 ha,  
na którym posadowiony jest obiekt/obiekty – budynek/budynki, 

przy czym wartość zamówienia co najmniej jednej z ww. usług wynosi nie mniej niż 60 000,- zł brutto za 
okres 12 miesięcy.  

UWAGA 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca w ramach jednej umowy świadczył usługę w 
obiekcie o charakterze zabytkowym lub obszarze zabytkowym, na terenie o powierzchni minimum 10 ha, 
na którym posadowiony jest obiekt/obiekty – budynek/budynki, przy czym wartość zamówienia ww. 
usługi wynosi nie mniej niż 60 000,- zł brutto za okres 12 miesięcy.  

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji , tzn. jest wykonywana  
w ramach jednej umowy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert wartość 
świadczonej usługi będzie wykonana na wartość nie mniejszą niż 60 000,- zł brutto za okres 12 miesięcy. 

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach 
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przejmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego 
(NBP) obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie zamawiającego. Jeżeli w 
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 
zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym 
NBP opublikuje ww. informacje.   

 dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj.: 

 dysponują systemem ochrony ppoż. połączonym na stałe z Miejskim Stanowiskiem 
Kierowania PSP w Kielcach,  

 dysponują całodobową Grupą Szybkiego Reagowania, 

 dysponują stacją/bazą monitoringu – alarmu (SSWiN i SSP), 

 dysponują osobami posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje  
i doświadczenie, w myśl ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, 

 dysponują osobami: posiadającymi niezbędne uprawnienia do dozoru pieca, 
posiadającymi stosowne kwalifikacje potwierdzone świadectwem kwalifikacji 
uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci w zakresie 
dozoru, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  
z dnia 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 
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2. Zamawiający dopuszcza możliwość polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. Wykonawca 
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
Rozdz. V ust. 1 pkt 2 SIWZ, 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. 

 

UWAGA: 

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w Rozdz. V ust. 2 SIWZ 
wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
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 – załącznik nr 6 do SIWZ. 

 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 
PZP; 

 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 
zrealizują  usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

 Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 
poniesioną przez Zamawiającego powstałą  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu,  
o którym mowa w rozdz. V ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków 
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:  

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami  

lub  

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 
zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa 
w rozdz. V ust.2.  

Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty 
musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

-  zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu  
   zamówienia; 
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-  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

-  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału  
   w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,  
   zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 

4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepis art. 23 ust. 1-3 ustawy 
Pzp stosuje się. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub 
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o 
których mowa w Rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ zostaną spełnione, jeżeli Wykonawcy wspólnie 
wykażą, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem Rozdz. V ust. 1 pkt 
2) lit. a). 

6. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców: 

1) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa   
w  Rozdz. V ust. 1 SIWZ; 

2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust.  
1 pkt 13-23 PZP; 

3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

Va. PODSTAWY WYKLUCZENIA   

        Na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy PZP wyklucza się z postępowania:  
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie 

został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia; 

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, 
art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 
czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.), 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

c) skarbowe, 

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 

https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(165(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(181)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(189(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(218)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(228)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(250(a))&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(270)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(46)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17631344?unitId=art(48)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798683?unitId=art(115)par(20)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(9)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17896506?unitId=art(10)&cm=DOCUMENT
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komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) ustawy Pzp; 

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje 
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o 
dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 
postępowaniu; 

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 
2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 933); 

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 
1132), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Dodatkowo, Zamawiający, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje wykluczenie 
Wykonawcy: 

1) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 

https://sip.lex.pl/#/document/16991855?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);  

3. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14, gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 
ust. 1 pkt 13 lit. a–c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 
został określony inny okres wykluczenia;  

2) w przypadkach, o których mowa:  

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 
została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d; 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15;  

  jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres 
wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna;  

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20, jeżeli nie upłynęły 3 lata od 
dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24  ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 
został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;  

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.  

6) Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

  
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca ma obowiązek 
złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń: 

1) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do 
SIWZ – oryginał. 

2) Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób  
i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, wydana na podstawie ustawy  
z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - oryginał lub kopia poświadczona za 
zgodność z oryginałem;  

3) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
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przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, według 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – oryginał, oraz załączenia dowodów określających 
czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie (referencje bądź inne dokumenty 
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych są wykonywane) - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność  
z oryginałem;  

Uwaga: W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź 
inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 
oświadczenie wykonawcy; w przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. 

4) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż 200 000,00 zł lub 
zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł, w okresie nie 
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem;  

      Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, 
który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku 
udziału w postępowaniu. 

     Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości 
Zamawiającego, może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego 
roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.  

2. Wykonawca, który w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polega na 
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp: 

1) zobowiązany jest 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 – załącznik nr 6 do SIWZ - oryginał. Ze zobowiązania lub 
innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi 
bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 
wykonywaniu zamówienia; 

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
publicznego; 

 czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 
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zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 
dotyczą. 

2) w celu wykazania, że wobec tych podmiotów nie zachodzą okoliczności określone w art. 
24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1, ustawy Pzp, składa w odniesieniu do tych podmiotów 
oświadczenie dotyczące wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w 
postępowaniu (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ - oryginał). 

3. Dokumenty dot. potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca ma obowiązek złożenia 
wraz z ofertą następujących dokumentów i oświadczeń: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 4 do SIWZ - 
oryginał. 

2) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP - oryginał lub kopia 
poświadczona za zgodność z oryginałem;  

3) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI. Ust. 4 pkt 2, składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie 
wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

4) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze 
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

5) Podmioty występujące wspólnie, składają dla każdego podmiotu z osobna dokumenty wskazane 
w rozdz. VI. ust. 4.  

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 
wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich 
zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (załącznik 3 i 4 do SIWZ), w 
którym zamieszcza informację o tych podmiotach oraz załącznik nr 6 do SIWZ. 

7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 
na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, w zakresie określonym w pkt 2). 

 
4. Dokumenty dot. przynależności do grupy kapitałowej. 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 
mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o 
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 
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powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 

 

5. Inne dokumenty. 

Poza dokumentami wskazanymi w rozdz. VI. SIWZ, Wykonawca złoży wraz z ofertą: 

1) Uzupełniony formularz ofertowy, wg załącznika nr 2 do SIWZ.  

2) Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę 
do oferty), a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 
określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 
Wykonawcy. 

3) Dowód wniesienia wadium. 

4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (jeżeli dotyczy). 

6. Postanowienia dodatkowe. 

Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą dokumentów, o których mowa w Rozdz. 
VI. ust. 3 jeżeli Zamawiający posiada aktualne dokumenty dotyczące tego Wykonawcy 
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania lub może je uzyskać za pomocą 
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.). W tym celu zaleca się, aby Wykonawca 
wskazał w ofercie, w jakim konkretnie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożył 
dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego. 

7. Forma dokumentów: 

 Oświadczenia składane są w formie pisemnej. 

 Poświadczanie z zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 
oświadczeni, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 

 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się  
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub 
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

8. Do niniejszego postępowania odpowiednie zastosowanie znajdują: 

1) art. 26 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy Pzp; 
2) art. 87 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 

 

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy 
mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną (w postaci skanów podpisanych dokumentów), 
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za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdz. VI niniejszego 
SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP), 
dla których złożenia przewidziano formę pisemną. 

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego, Wykonawca powinien w tytule wpisać: „dotyczy 
postępowania pn. Całodobowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Wsi Kieleckiej -

Znak sprawy - MWKDIZ.271.12.2019”. 

3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie 
powinny być składane na adres Zamawiającego: 

Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce.  

Z kolei zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę 
drogą elektroniczną powinny być kierowane na adres: zp@mwk.com.pl. 

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 

4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 3 uważa się za 
wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich 
treścią. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
zobowiązany udzielić wyjaśnień, jeżeli pytanie wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim 
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek 
bez rozpoznania. 

6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie 
treści SIWZ.  

7. Pytania należy kierować na adres oraz skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o której 
mowa w ust. 3.  

8. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał 
Ogłoszenie o zamówieniu, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszcza na stronach 
internetowych wskazanych w Rozdziale I.  

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

10. Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę 
Zamawiający udostępnia na stronach internetowych, o których mowa w Rozdziale I.  

11. Zmiany treści SWIZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców. 

12. Z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka 
cywilna), Zamawiający będzie się porozumiewał za pośrednictwem pełnomocnika Wykonawców 
wskazanego w pełnomocnictwie. 

13. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści  SIWZ.  

 
VIII.  WADIUM:  

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 (słownie złotych polskich: 
dziesięć tysięcy 00/100).  
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2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Warunki wniesienia wadium - wadium może być wniesione w: 

1) pieniądzu, 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 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. 

4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi: 

1) być wystawione na Zamawiającego, tj. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, ul. Jana 
Pawła II 6, 25-025 Kielce, 

2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się 
on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w 
art. 46 ust. 4a i 5 PZP;  

3) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia – 
obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP 
każdego z tych Wykonawców. 

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

 

Nr rachunku bankowego 
Bank Spółdzielczy:   77 8493 0004 0000 0061 8263 0063 

 z dopiskiem: 
„Wadium do przetargu na usługę ochrony osób i mienia MWKDIZ.271.12.2019” 

6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 5, przed upływem 
terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin 
składania ofert). 

7. Zamawiający dopuszcza składanie do oferty dokumentów z Rozdz. VIII ust. 3 pkt 2-5 tylko  
w formie oryginałów. Dowody wniesienia wadium należy umieścić w ofercie. 

8. Warunki zwrotu wadium - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie 
po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP. 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

9. Termin ważności wadium musi być zgodny z terminem związania ofertą. 

10.  Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie 
odrzucona. 
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 IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem 
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na 
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane 
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego 
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 

 
X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

1. Oferta musi zawierać oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdz. VI SIWZ. 

2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ. 

3. Oferta winna zawierać pełnomocnictwo do podpisania oferty (w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem), o ile upoważnienie do podpisania oferty 
nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

4. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami 
reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Jeśli osoba/osoby podpisująca ofertę działa 
na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać 
uprawnienie do podpisania oferty.  

5. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

6. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

7. Oferta musi być sporządzona w języku polskim pismem maszynowym, komputerowym albo 
ręcznym. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski 
powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż 
wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 

8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, 
uzupełnienie, nadpisanie, przysłonięcie korektorem, etc. musi być parafowane przez 
Wykonawcę. 

9. Zaleca się żeby strony oferty były ze sobą trwale połączone i kolejno ponumerowane. W treści 
oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron. Wymagania określone w zdaniu 
poprzednim nie stanowią o treści oferty i ich nie spełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem 
oferty; wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań 
będą obciążały Wykonawcę.  

10. W przypadku gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym 
opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy 
przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. nazwy (firmy) 
oraz adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu 
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

11. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)  
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i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres:  
 

Muzeum Wsi Kieleckiej 
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce 

oferta w postępowaniu na: 
Całodobowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Wsi Kieleckiej 

Znak:  MWKDIZ.271.12.2019 

OTWIERA KOMISJA PRZETARGOWA 

 
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty 
lub ją wycofać. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed 
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian bądź wycofaniu oferty, powinno 
być oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: 
„ZMIANA OFERTY”/ „WYCOFANIE OFERTY’’. 

13. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
 
XI.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego: 

Muzeum Wsi Kieleckiej - Sekretariat 
ul. Jana Pawła II 6 
25-250 Kielce  

2. Kopertę  należy oznaczyć zgodnie z treścią postanowień SIWZ. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 

4. Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2019 r. godz. 9:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2019 roku, o godz. 10:00. w siedzibie Zamawiającego przy  
ul. Jana Pawła II 6, 25-025 Kielce.  

6. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 

7. Przed otwarciem ofert Zamawiający podaje do wiadomości kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia. 

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje do wiadomości: 

1) nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,  

2) informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji   
i warunków płatności zawartych w ofertach. 

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach. 
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XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

1. Cena oferty musi być podana w PLN cyfrą oraz słownie. Cenę oferty stanowi kwota brutto. 

2. Cena oferty winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia 
oraz warunkami określonymi przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oblicza „cenę oferty:, tj. wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto, wypełniając 
rubryki zawarte w „Formularzu oferty” – załącznik nr 2 do SIWZ. 

4. Wykonawca wskaże cenę za 1 roboczogodzinę, na podstawie której dokonywane będą 
rozliczenia za wykonanie tzw. „dodatkowej usługi ochrony” - załącznik nr 2 do SIWZ 

5. Cenę oferty należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ). 

6. Wykonawca nie może korygować zakresu prac określonego w opisie przedmiotu zamówienia. 
7. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) usługi, której 
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując jej wartość bez kwoty podatku. 

8. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich, w jednostkach nie mniejszych niż grosze – 
dwa miejsca po przecinku (nie dopuszcza się podania cen jednostkowych w tysięcznych częściach 
złotego). 

9. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji 
obciążają Wykonawcę. 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT: 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Nr 
kryterium 

Opis kryterium 
Ranga  

% 

1. Cena (C) 90 

2. 
Czas dojazdu patrolu interwencyjnego do Parku Etnograficznego  
w Tokarni (D)  

10 

gdzie 1 % = 1 pkt 
 
 

2. Zasady przyznawania punktów  

a) Cena oferty – liczba punktów dla każdej ocenianej oferty zostanie wyliczona wg poniższego 
wzoru gdzie zaokrąglenia dokonane zostaną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z 
zastosowaniem reguł matematycznych. 

 

najniższa cena oferowana spośród złożonych ofert 
C  =      ---------------------------------------------------------------------------------------------    x 90 

cena oferowana oferty badanej (ocenianej) 

 
b) Czas dojazdu patrolu interwencyjnego (Park Etnograficzny w Tokarni) 
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Ocenie poddany zostanie oferowany czas dojazdu patrolu interwencyjnego badanej oferty, 
licząc od momentu otrzymania sygnału/zgłoszenia, według następujących zasad (10 pkt):  

   do 20 minut   - 10 pkt 
  od 21 do 30 minut  -   5 pkt 
  od 31 do 35 minut (max.) -   0 pkt  

 

W przypadku niejednoznacznego zakreślenie terminu, Zamawiający uzna, iż Wykonawca 
zaoferował max. czas dojazdu. 

3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w wyniku oceny uzyska najwyższą sumaryczną 
liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów za ww. kryteria wynosi 100 punktów. 

4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert 
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie zamawiający 
wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez 
zamawiającego ofert dodatkowych. 

5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane  
w złożonych ofertach.  

6. W toku badania i oceny ofert zamawiający może - na podstawie art. 87 ust. 1 PZP – żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie 
między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem 
ust. 7, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

7. Na podstawie art. 87 ust. 2 PZP, Zamawiający poprawia w tekście oferty: 

1) oczywiste omyłki pisarskie; 

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek; 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych 
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 
została poprawiona. 

8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta: 

1) spełnia wszystkie wymagania zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych; 

2) spełnia wszystkie wymagania określone w SIWZ; 

3) została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o określone w SIWZ kryterium oceny.  

 
XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na 
warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.  

2. Zamawiający wskaże termin i miejsce zawarcia umowy w zaproszeniu przekazanym wykonawcy 
(droga elektroniczną).  

3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Mają do niej 
zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach 
określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
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5. Pełnomocnictw, chyba, że w ofercie znajdują się dokumenty lub pełnomocnictwa upoważniające 
osoby lub osobę do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w imieniu 
wykonawcy lub w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia, 
których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawcy zobowiązani będą zawrzeć 
umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć tę umowę (wraz z ewentualnymi 
aneksami) Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1. 

8. Najpóźniej z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę) potwierdzającej, że wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na czas jego realizacji na kwotę nie mniejszą niż 6 000 000,- zł. W przypadku 
krótszego okresu ubezpieczenia wykonawca zobowiązuje się do jego przedłużenia na cały okres 
realizacji zamówienia.  

9. Najpóźniej z chwilą podpisania umowy o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 
Zamówienia. 

10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 

  
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:  

1. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej do dnia zawarcia umowy wnieść zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10 %  ceny całkowitej podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie może być wnoszone 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. 

3. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pieniądzu, Wykonawca powinien dokonać przelewu na 
rachunek bankowy Zamawiającego: 

 
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIECZY 

77 8493 0004 0000 0061 8263 0063 
z dopiskiem: zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

„Całodobowa usługa ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Wsi Kieleckiej” 
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przy czym w terminie podpisania umowy (tj. na chwilę jej zawarcia), środki pieniężne muszą znaleźć się 
na rachunku bankowym Zamawiającego. 

4. W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna 
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta 
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, nazwę zamówienia; 

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 

3) kwotę gwarancji; 

4) termin ważności gwarancji; 

5) bezwarunkowe i nieodwołane zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na 
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, nie później niż w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia 
żądania, w związku z tym, że Wykonawca, z którym podpisano umowę nie wykonał jej lub 
wykonał ją nienależycie. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno być wniesione w walucie polskiej (PLN). 

 
XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

Postanowienia umowy zawarto we Wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 
 
XVII. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie PZP. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość odwołania lub zamknięcia postępowania bez wybrania 
którejkolwiek z ofert, w niżej wymienionych przypadkach: 

1) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu, 

2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć, 

4) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

5) w innych uzasadnionych przypadkach, jeżeli udzielenie zamówienia nie leży  
w interesie Zamawiającego. 

3. Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieści na stronach internetowych, 
których adresy zostały podane w Rozdziale I SIWZ informację o udzieleniu zamówienia podając 
nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia 
publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieści na stronach 
internetowych, o których mowa wyżej informację o nieudzielaniu zamówienia. 

 
XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
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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: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Wsi Kieleckiej jest kontakt: Pani Anna 
Rubinkiewicz, tel. 41 344 92 97 wew. 114, kom. 602 779 754; e-mail: odo@mwk.com.pl, 
abcrodo@onet.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Całodobową usługę ochrony 
obiektów, osób i mienia Muzeum Wsi Kieleckiej. 

4. 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”; 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres  
5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 5 lat, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

6. 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; 

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

8. 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;  

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

9. 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.   

 

 
 

ZAŁĄCZNIKI: 

Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy, 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

mailto:odo@mwk.com.pl
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Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania  

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych/wykonywanych  usług 

Załącznik nr 6 - Zobowiązanie do udostępnienia zasobów Wykonawcy przez inne podmioty 
(opcjonalnie) - wzór. 

Załącznik nr 7 - Informacja o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8 - Wzór umowy 


