
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa ochrony Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 364481345

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Hlonda 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-972

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: p.jurewicz@mt514.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mt514.nowybip.pl/zamowienia-publiczne

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

instytucja kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

instytucja kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036913/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 22:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00031330/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą: 
1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA-C” (C): 1.1. Sposób obliczenia
CENA-C: cena (brutto) najniższa C = -------------------------------------------- x 60 cena (brutto) badanej
oferty1.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie
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Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ) 1.3. Wykonawca w kryterium „CENA- C” może
uzyskać maksymalnie 60 punktów.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium
„DOŚWIADCZENIE Dowódców Zmiany - D” (D)2.1. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w
kryterium „DOŚWIADCZENIE Dowódców Zmiany - D” na podstawie załączonego, wykazu
doświadczenia Dowódców Zmiany skierowanych do realizacji Zamówienia - na podstawie
załącznika nr 2a do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ..2.2. Sposób
obliczenia kryterium DOŚWIADCZENIE Dowódców Zmiany -DDoświadczenie Dowódców
Zmiany skierowanych do realizacji Zamówienia, polegające na pełnieniu obowiązków Dowódcy
Zmiany ochrony w muzeum, (kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie pracownikami ochrony w
muzeum*) Liczba punktówWykonawca wykaże, iż co najmniej jeden kandydat na Dowódcę
Zmiany posiada min. roczne doświadczenie w pełnieniu obowiązków dowódcy zmiany ochrony w
muzeum 10Wykonawca wykaże, iż co najmniej dwóch kandydatów na Dowódcę Zmiany posiada
min. roczne doświadczenie w pełnieniu obowiązków dowódcy zmiany ochrony w muzeum
25Wykonawca wykaże, iż co najmniej trzech i więcej kandydatów na Dowódcę Zmiany posiada
min. roczne doświadczenie w pełnieniu obowiązków dowódcy zmiany ochrony w muzeum 40
*Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
902).2.3. Brak wypełnienia przedmiotowego Wykazu o którym mowa w ust. 2.1 lub nie
załączenie jego do Formularza oferty będzie powodować, iż Wykonawca w kryterium (D) uzyska
0 (zero) punktów.2.4. Wykonawca w kryterium „DOŚWIADCZENIE Dowódcy - D” może uzyskać
maksymalnie 40 punktów.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany
wzór:XX = C + D ,gdzie:XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej
ofercie.4. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który
otrzymał najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych odpowiednio w ramach
ww. kryteriów oceny ofert.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze. 7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy Pzp).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych ofertach.9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨ w terminie
związania ofertą określonym w SWZ.10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę ̨, którego oferta otrzymała najwyższą
ocenę ̨, do wyrażenia, w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.11. W
przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się ̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą ̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

Po zmianie: 
1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium „CENA-C” (C): 1.1. Sposób obliczenia
CENA-C: cena (brutto) najniższa C = -------------------------------------------- x 60 cena (brutto) badanej
oferty1.2. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w kryterium „CENA-C” na podstawie
Formularza oferty (załącznik nr 2 do SWZ) 1.3. Wykonawca w kryterium „CENA- C” może
uzyskać maksymalnie 60 punktów.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium
„DOŚWIADCZENIE Dowódców Zmiany - D” (D)2.1. Zamawiający oceni ofertę Wykonawcy w
kryterium „DOŚWIADCZENIE Dowódców Zmiany - D” na podstawie załączonego, wykazu
doświadczenia Dowódców Zmiany skierowanych do realizacji Zamówienia - na podstawie
załącznika nr 2a do Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ..2.2. Sposób
obliczenia kryterium DOŚWIADCZENIE Dowódców Zmiany -DDoświadczenie Dowódców
Zmiany skierowanych do realizacji Zamówienia, polegające na pełnieniu obowiązków Dowódcy
Zmiany ochrony w muzeum, (kierowanie, zarządzanie i nadzorowanie pracownikami ochrony w
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muzeum*) Liczba punktówWykonawca wykaże, iż co najmniej jeden kandydat na Dowódcę
Zmiany posiada min. roczne doświadczenie w pełnieniu obowiązków dowódcy zmiany ochrony w
muzeum 10Wykonawca wykaże, iż co najmniej dwóch kandydatów na Dowódcę Zmiany posiada
min. roczne doświadczenie w pełnieniu obowiązków dowódcy zmiany ochrony w muzeum
25Wykonawca wykaże, iż co najmniej trzech i więcej kandydatów na Dowódcę Zmiany posiada
min. roczne doświadczenie w pełnieniu obowiązków dowódcy zmiany ochrony w muzeum 40
*Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
902).2.3. Brak wypełnienia przedmiotowego Wykazu o którym mowa w ust. 2.1 lub nie
załączenie jego do Formularza oferty będzie powodować, iż Wykonawca w kryterium (D) uzyska
0 (zero) punktów.2.4. Wykonawca w kryterium „DOŚWIADCZENIE Dowódcy - D” może uzyskać
maksymalnie 40 punktów.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany
wzór:XX = C + D ,gdzie:XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej
ofercie.4. Obliczenia przyznawanych punktów dokonywane będą z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta Wykonawcy, który
otrzymał najwyższą liczbę punktów będącą sumą punktów przyznanych odpowiednio w ramach
ww. kryteriów oceny ofert.6. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze. 7. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze,
Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną.8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru
najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym
przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę (art. 249 ustawy Pzp).
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w uprzednio złożonych ofertach.9. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę ̨ w terminie
związania ofertą określonym w SWZ.10. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem
najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę ̨, którego oferta otrzymała najwyższą
ocenę ̨, do wyrażenia, w wyznaczonym terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.11. W
przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 10, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się ̨ o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą ̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa tego warunku;1.2. uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997
roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z 2021 r. poz. 469).W przypadku
składania wspólnej oferty warunek określony w pkt. 1.2 uznaje się za spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia go
spełnia.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500
000,00 PLN*.*Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach
innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP (Tabela A) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
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zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.W
przypadku składania wspólnej oferty warunek określony w pkt. 1.3 uznaje się za spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia go
spełnia.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca:1.4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub, w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, są wykonywane) należycie, co najmniej:dwie usługi
(umowy) ochrony fizycznej w obiekcie/obiektach użyteczności publicznej, przy czym:1) łączna
wartość wykonanych usług (umów) jest nie mniejsza niż 500.000,00* zł brutto, oraz2) czas
trwania usługi, o której mowa w pkt. 3) był nie krótszy niż 12 miesięcy;oraz3) co najmniej jedna
usługa (umowa) była wykonana w muzeum**.W przypadku usług niezakończonych
(wykonywanych) łączna wartość usług (umów) musi być zrealizowana przynajmniej na kwotę
500 000,00* zł brutto oraz w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy z zastrzeżeniem
pkt. 1.4.1. ppkt. 2).*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku
udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy
według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego
przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. **Zgodnie z art. 21 ustawy
z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902).W przypadku składania
wspólnej oferty, warunki określone w pkt. 1.4 SWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je
łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Po zmianie: 
1. Warunki udziału w postępowaniuO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa tego warunku;1.2. uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę aktualnej koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997
roku o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838 z 2021 r. poz. 469).W przypadku
składania wspólnej oferty warunek określony w pkt. 1.2 uznaje się za spełniony, jeżeli co
najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia go
spełnia.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500
000,00 PLN*.*Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach
innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs NBP (Tabela A) na dzień zamieszczenia ogłoszenia o
zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych.W
przypadku składania wspólnej oferty warunek określony w pkt. 1.3 uznaje się za spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia go
spełnia.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej: warunek zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca:1.4.1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (lub, w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych, są wykonywane) należycie, co najmniej:dwie usługi
(umowy) ochrony fizycznej w obiekcie/obiektach użyteczności publicznej, przy czym:1) łączna
wartość wykonanych usług (umów) jest nie mniejsza niż 500.000,00* zł brutto, oraz2) czas
trwania usługi, o której mowa w pkt. 3) był nie krótszy niż 12 miesięcy;oraz3) co najmniej jedna
usługa (umowa) była wykonana w muzeum**.W przypadku usług niezakończonych
(wykonywanych) łączna wartość usług (umów) musi być zrealizowana przynajmniej na kwotę
500 000,00* zł brutto oraz w okresie następujących po sobie min. 12 miesięcy z zastrzeżeniem
pkt. 1.4.1. ppkt. 2).*Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku
udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN Wykonawca, a także Zamawiający przeliczy
według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego
przedmiotowego postępowania w Biuletynie Zamówień Publicznych. **Zgodnie z art. 1 ustawy z
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dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 902).W przypadku składania
wspólnej oferty, warunki określone w pkt. 1.4 SWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je
łącznie wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonuje zmiany §12 ust. 4 załącznika nr 5 do SWZ – wzór umowy, w sposób
następujący:§12 ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia na swój koszt,
szkolenia Echocast moduł II pt. „Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”, dla wszystkich
osób skierowanych do realizacji Zamówienia, nieposiadających takiego szkolenia, w terminie
ustalonym przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, ale nie później niż 4 miesiące od dnia
podpisania Umowy. Dla Pracowników świadczących usługi którzy posiadają certyfikat szkolenia
nie starszy niż 2 lata od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, Wykonawca przedstawi
oświadczenie potwierdzające daty odbycia przez pracowników szkolenia.PKT. 7 PPKT. 6
ZAŁĄCZNIKA NR 1 - OPZ – DO SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia
na swój koszt, szkolenia Echocast moduł II pt. „Doskonała obsługa klienta instytucji kultury”, dla
wszystkich osób skierowanych do realizacji Zamówienia, nieposiadających takiego szkolenia, w
terminie ustalonym przez Zamawiającego wspólnie z Wykonawcą, ale nie później niż 4 miesiące
od dnia podpisania Umowy.
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