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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:56699-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Malbork: Usługi świadczone przez przewodników turystycznych
2020/S 025-056699
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Zamkowe w Malborku
Krajowy numer identyfikacyjny: Polska
Adres pocztowy: ul. Starościńska 1
Miejscowość: Malbork
Kod NUTS: PL63
Kod pocztowy: 82-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Stawarska, Angelika Salamon
E-mail: zamowienia@zamek.malbork.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zamek.malbork.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.zamek.malbork.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/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury: muzeum

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie usług przewodnickich dla grup turystów zorganizowanych oraz indywidualnych na terenie Muzeum
Zamkowego w Malborku
Numer referencyjny: ZP.2611.1.2020.bm

II.1.2)

Główny kod CPV
63514000
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług przewodnickich dla grup turystów
zorganizowanych oraz indywidualnych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu
zamówienia zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz
załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy).

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Muzeum Zamkowe w Malborku, Polska

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług przewodnickich dla grup turystów
zorganizowanych oraz indywidualnych na terenie Muzeum Zamkowego w Malborku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego względem przedmiotu
zamówienia zostały określone w załączniku nr 3 do SIWZ (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz
załączniku nr 4 do SIWZ (wzór umowy).
3. Dodatkowe informacje dotyczące postępowania:
1) zgodnie z art. 24aa Pzp, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu,
2) zgodnie z art. 10a ust. 1 Pzp, w przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 17 Pzp,
3) pozostała komunikacja (m.in. wezwania, uzupełnienia, wyjaśnienia) będą odbywały się przy użyciu poczty
elektronicznej Wykonawcy i skrzynki: zamowienia@zamek.malbork.pl ,
4) złożenie oferty wraz z JEDZ i innymi dokumentami wymienionymi w pkt 10 SIWZ oraz jej wycofanie
oraz zmiana odbywa się przy użyciu miniPortalu zamieszczonego na stronie internetowej https://
miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu zamieszczonego na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal.
System miniPortal zapewnia bezpłatną, dedykowaną aplikację do szyfrowania i deszyfrowania ofert,
5) do złożenia oferty wraz z JEDZ i innymi dokumentami wymienionymi w pkt 10 SIWZ oraz jej wycofania oraz
zmiany, Wykonawca musi posiadać konto firmy na ePUAP, o którym mowa w pkt 7.2 SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas zmiany osoby przewodnika / Waga: 50
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 14/04/2020
Koniec: 13/04/2022
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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1.Termin realizacji, o którym mowa w pkt 2.II.7 ogłoszenia może ulec zmianie w przypadku przedłużenia się
procedury o udzielenie zamówienia publicznego. W tym wypadku zmianie ulegnie termin stanowiący początek
obowiązywania umowy, tj. 14.4.2020 r.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
zgodnie z pkt 8 SIWZ.

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

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
1) w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, co
najmniej jedną (1) usługę przewodnicką trwającą nieprzewalanie przez okres co najmniej 6 miesięcy (wykonaną
lub wykonywaną w ramach jednej umowy) o wartości wykonanych usług nie mniejszej niż 1 800 000 PLN brutto
(słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych);
2) dysponował osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
dysponował co najmniej 150 osobami – przewodnikami mówiącymi biegle w języku polskim. Przewodnicy
mówiący w języku polskim muszą dodatkowo realizować usługę w następujących językach:
1. w j. niemieckim: co najmniej 20 przewodników (mówiący biegle),
2. w j. angielskim: co najmniej 10 przewodników (mówiący biegle),
3. w j. rosyjskim: co najmniej 5 przewodników (mówiący biegle),
4. w j. francuskim: co najmniej 1 przewodnik (mówiący biegle),
5. w j. hiszpańskim: co najmniej 1 przewodnik (mówiący biegle),
6. w j. czeskim: co najmniej 1 przewodnik (mówiący biegle),
7. w j. ukraińskim: co najmniej 1 przewodnik (mówiący biegle).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp:
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1) 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,
2) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa powyżej, 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 zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części
zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ.
3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu listę imienną przewodników wskazanych
do realizacji przedmiotu umowy.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, tj.: oświadczeń i
dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ:
1) wykazu wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, wraz z dowodami określającymi czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa w pkt 6.10.7.1 SIWZ, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 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. Wzór wykazu usług będzie przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.10
SIWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat umiejętności językowych osób, o których
mowa w pkt 5.1.2 SIWZ niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wzór wykazu osób będzie
przekazany przez Zamawiającego wraz z wezwaniem, o którym mowa w 6.10 SIWZ.
2. Jeżeli wymagane kwoty w dokumentach wymienionych w pkt 6.10.7.1 SIWZ, wyrażone będą w innej walucie
niż PLN, Zamawiający dokona ich przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym
opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu opublikowania
ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej, Narodowy Bank Polski nie opublikuje tabeli
kursów walut, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy według ostatniej tabeli kursów NBP, opublikowanej
przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowy Unii Europejskiej.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych, po spełnieniu warunków określonych w art. 22a Pzp.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi 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
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zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie
elektronicznej wraz z ofertą.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ.
2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

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.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/03/2020
Czas lokalny: 09:00

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

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 09/05/2020

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 11/03/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. sekretariat muzeum przy, ul. Starościńskiej 1 w Malborku.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Komisja przetargowa, wszyscy zainteresowani.
2. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
W pierwszym kwartale 2022 r.
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VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udziel. zam. wyklucza się Wyko-cę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z
podstaw wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp.
2. Zama-cy przed udzieleniem zamówienia wezwie Wyko-cę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym – nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, tj.:
1) info. z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) oświ-nia Wyk-cy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3) oświ-nia Wyk-cy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
3. Wyko-ca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 może przedstawić
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym
lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec
Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania
się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. W
okolicznościach wskazanych w pkt 6.10.2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych
rubryk w JEDZ oraz do złożenia w formie elektronicznej wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 6.10.2
SIWZ.
4. Wyko-ca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (bip.zamek.malbork.pl) informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zama-emu w formie elektronicznej oświadczenie
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, Wykon-ca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia będzie udostępniony przez Zamawiającego na stronie internetowej j.w. wraz z informacją z
otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp.
5. Jeżeli Wyk-wca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 6.10.1.1 SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju w którym Wyk-ca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp.
Doku-ty, o których mowa w pkt 6.10.3.1 SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Zapis pkt 6.10.4–6.10.6 stosuje się odpowiednio.
6. Wyko-ca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci formularza JEDZ.
Wykonawca składa JEDZ z ofertą za pośrednictwem „f-rza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu, zgodnie z pkt 6 SIWZ.

05/02/2020
S25
https://ted.europa.eu/
TED

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/7

Dz.U./S S25
05/02/2020
56699-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

7/7

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10
dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2020
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