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I.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Zamawiającym jest Nowy Teatr  

ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa 

REGON: 141245324   NIP: 521 346 82 44 

telefon/fax: (22) 849 35 53 

e-mail: sekretariat@nowyteatr.org 

strona internetowa: https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne  

 

Zamawiający informuje, iż udostępnia na stronie internetowej https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-

publiczne oraz https://miniportal.uzp.gov.pl SWZ od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych do upływu terminu składania ofert. 

  

Godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00. 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 

z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz niniejszej Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. 

 

2. Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty bez możliwości prowadzenia negocjacji. 

 

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CPV 79.71.00.00-4 Usługi ochroniarskie. 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości 

położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrona 

wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej SWZ. 

3. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia, w tym warunki płatności, zostały określone w   

projektowanych postanowieniach umowy stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ. 

  

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

 

1. Termin rozpoczęcia: od dnia 31 lipca 2022 r. godz. 15:00 

2. Termin zakończenia: do dnia 31 lipca 2023 r. godz. 15:00 

 

V.  PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY. 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do 

treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 5 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy). 

 

VI. INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE  

      ZAMÓWIENIA I PODSTAWY WYKLUCZENIA. 

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu określone w niniejszym SWZ oraz nie podlegają wykluczeniu stosownie do: 

mailto:sekretariat@nowyteatr.org
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
https://nowyteatr.org/pl/bip/zamowienia-publiczne
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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a. art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-10 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP  

b. oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835). 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Pzp, t.j.: 

1) W zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą i jest 

wpisany do odpowiedniego rejestru. 

2) W zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na działalność 

gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. 

Dz.U. z 2021 poz. 1995, dalej: “ustawa o ochronie osób i mienia”). 

3) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – posiadają doświadczenie niezbędne do 

wykonania zamówienia:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie), zrealizował co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na całodobowej ochronie osób 

i mienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, a wartość każdej z tych usług nie była niższa niż 

150.000,00 zł brutto.   

4) W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:  

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 8 osobami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego, przeznaczonymi do wykonywania usługi całodobowej 

ochrony, tj. zamówienia zgodnie z niniejszą SWZ. 

 

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy  o ochronie 

osób i mienia, jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób 

i mienia, jest obowiązany prowadzić i przechowywać dokumentację dotyczącą pracowników 

ochrony, w tym umowy o pracę, w ramach której Wykonawca prowadzi wykaz pracowników 

ochrony zawierający informacje, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia. 

 

Zamawiający wskazuje również, że Wykonawca, stosownie do art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy o 

ochronie osób i mienia, jest zobowiązany weryfikować karalność pracowników ochrony, a w 

przypadku przedsiębiorcy innego niż osoba fizyczna, dodatkowo osób, o których mowa w art. 17 

ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia.  

 

Wymagania Zamawiającego dotyczące kwalifikacji osób przeznaczonych do wykonania 

zamówienia: 

- wykształcenie min. średnie; 

- umiejętność obsługi komputera umożliwiająca pracę z rejestratorem obrazu; 

- minimum roczne doświadczenie na stanowisku pracownika ochrony poparte referencjami; 

- posiadanie aktualnej legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z 

ustawą o ochronie osób i mienia; 

- odbyte przeszkolenia z zakresu BHP, PPOŻ oraz ochrony danych osobowych; 

- ukończony kurs z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

- podstawowa znajomość języka angielskiego, przy czym za podstawową znajomość języka 

angielskiego Zamawiający uważa znajomość języka angielskiego na poziomie takim, jak po 

ukończonym kursie na poziomie A1. 
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Wykonawca najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia wykonania usługi przedstawi 

Zamawiającemu na potwierdzenie spełnienia jego wymagań następujące aktualne i ważne 

dokumenty dla osób, wskazanych przez niego jako spełniające wymagania Zamawiającego i 

przeznaczonych do wykonania zamówienia: 

- świadectwo ukończenia szkoły, dokumentujące co najmniej średnie wykształcenie; 

- referencje z poprzedniego okresu zatrudnienia, dokumentujące należyte wykonywanie 

obowiązków pracownika ochrony w wymaganym przez Zamawiającego minimalnym okresie; 

- kserokopie legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej; 

- zaświadczenia o odbytych przeszkoleniach z zakresu BHP, PPOŻ oraz ochrony danych 

osobowych; 

- zaświadczenie o ukończonym kursie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej; 

- potwierdzenie podstawowej znajomości języka angielskiego, za które Zamawiający uznaje: 

świadectwo ukończenia kursu języka angielskiego na poziomie co najmniej podstawowym, lub 

świadectwo ukończenia szkoły, dokumentujące co najmniej średnie wykształcenie, na którym 

jednym z przedmiotów zaliczonych przez pracownika jest język angielski, zaś uzyskana ocena 

z tego przedmiotu to co najmniej dostateczny. 

 

Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w zakresie zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących usługi całodobowej ochrony wymaga 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę) wszystkich pracowników ochrony 

realizujących zamówienie, ponieważ wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1320). 

Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia wykonania usługi przedstawi 

Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych z pracownikami przeznaczonymi do 

wykonywania usługi całodobowej ochrony, wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony), potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kopie umów powinny zostać 

zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (Wykonawca 

ukryje – zaczerni lub zamaluje korektorem adresy i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko 

pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, okres, na jaki została zawarta i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Wskutek nieprzedstawienia wszystkich w/w umów o pracę na zasadach i w terminie określonych 

powyżej, Zamawiający może wypowiedzieć zawartą umowę w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu dokumentowania 

zatrudnienia, kontroli spełniania przez Wykonawcę oraz sankcje z tytułu niespełnienia wymagań 

zawartych w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zawarte są w postanowieniach umowy o zamówienie 

publiczne, zgodnie z art. 438 ustawy Pzp.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wywiadów z wybranymi pracownikami   

spośród przeznaczonych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, w celu zbadania 

umiejętności tych pracowników w zakresie wymagań Zamawiającego co do kwalifikacji tych osób, 

w szczególności zaś w zakresie:  

- obsługi komputera umożliwiającej pracę z rejestratorem obrazu; 

- podstawowej znajomości języka angielskiego.  

W tym celu Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin (data i godzina - w godzinach 

pracy Zamawiającego), w którym wskazane osoby powinny stawić się w siedzibie Zamawiającego 

w celu przeprowadzenia wywiadów, zaś Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obecności 

tych osób. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wymiany tych 

pracowników Wykonawcy, którzy nie będą spełniać wymagań Zamawiającego, zaś Wykonawca 

jest obowiązany do niezwłocznego zapewnienia na ich miejsce osób, które rzeczywiście spełniają 

wymagania Zamawiającego i przedstawienia dla tych osób, na potwierdzenie spełniania wymagań, 

https://sip.lex.pl/#/document/16789274?unitId=art(22)par(1)&cm=DOCUMENT


 

 

 5 

odpowiednich dokumentów, zgodnie z zestawieniem powyżej, jak i nowego wykazu osób w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż przed rozpoczęciem 

wykonywania zamówienia. Do tych nowych osób stosuje się również inne postanowienia 

niniejszych SWZ, w tym m.in. prawo przeprowadzenia z nimi wywiadów przez Zamawiającego, 

co Wykonawca jest zobowiązany umożliwić zgodnie z opisaną wyżej procedurą. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania takiej liczby pracowników, która zapewni 

ciągłość ochrony w siedzibie Zamawiającego przy uwzględnieniu nagłych, nieprzewidzianych 

okoliczności (np. zasłabnięcie, nagła choroba, utrata uprawnień itp.) 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania w gotowości bądź każdorazowego 

zorganizowania pracowników o kwalifikacjach minimum jak podanych powyżej, na zlecenie 

Zamawiającego, do zabezpieczenia dodatkowej ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy 

Teatr (w liczbie 1 – 3 osób w zależności od zlecenia złożonego przez Zamawiającego). 

 

5) W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ważne 

ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego 

zamówienia na kwotę co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).  

3. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich: 

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa 

wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp.  

 

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności 

techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które 

zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

 

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez 

Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację 

podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie 

na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

 

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 1 pkt 1) SWZ, także 

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 

wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale 

VII SWZ. 
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VII. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE.  

 

1. Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania oraz potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty należy załączyć aktualne na dzień składania 

ofert następujące dokumenty: 

1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ (oryginał); 

2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego 

podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziałów w postępowaniu lub kryteriów 

selekcji, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego osoby (jeśli dotyczy).  

 

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień składania, 

następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:  

 

1) Spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 

a) Aktualna i ważna koncesja wydana przez MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej. 

b) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług 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, obejmujący co najmniej dwie usługi, z których każda polegała na 

całodobowej ochronie osób i mienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, a wartość każdej z 

tych usług nie była niższa niż 150.000,00 zł brutto, wraz z załączonymi dowodami 

określającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym 

dowodami, o których mowa, 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 albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ 

c) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami oraz oświadczeniem, że osoby wykonujące zamówienie spełniają wymagania 

Zamawiającego przedstawione w SWZ (Rozdz. VI ust. 2 pkt 3) oraz posiadają ważne 

legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i będą posiadały ważne, 

wymagane uprawnienia w okresie obowiązywania umowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 6 do SWZ 

d) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 

co najmniej 150.000,00 zł wraz z dowodem opłaty. 

 

2) Brak podstaw wykluczenia: 

 

a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeśli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub ewidencji. 
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b) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 

ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert w postępowaniu, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem -  

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

wraz z odsetkami lub grzywnami lub że Wykonawca zawarł wiążące porozumienie z 

właściwym organem w sprawie spłaty tych należności;  

c) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 

ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w art. 109 ust. 1 pkt. 2 lit. a-b oraz art. 109 ust. 1 pkt 

3, ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

w postępowaniu.  

d) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych 

przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 i art. 109 ust. 1 pkt 1 i 5-10 

ustawy PzP;   

e) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 

z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od 

innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 8 do SWZ (oryginał). 

 

lub odpowiadające im dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub 

oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). 

 

 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa 

w Roz. VII ust.1 pkt 1), składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 

Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

  

 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Roz. VII ust.1 pkt 1), także oświadczenie podmiotu 

udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego 

zasoby – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (oświadczenie, o którym mowa w Roz. VII ust. 

1 pkt 2) SWZ); 

 

VIII. ŚRODKI KOMUNIKACJI. 

 

1. Informacje ogólne: 

1) W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przy użyciu 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty 

elektronicznej z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu. 

2) Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w Roz. VII ust. 1 pkt 1), a także jeśli dotyczy – w Rozdz. 

VII ust. 1 pkt 2 SWZ), składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

formularzy: „formularz złożenia”, „formularz zmiany”, „formularz wycofania oferty lub wniosku” 

oraz „formularz do komunikacji”. 

4) Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje, że wymagania techniczne i organizacyjne 

związane z korzystaniem w/w platform elektronicznych, w tym z wysyłaniem i odbieraniem 

korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie 

korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 

5) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 

akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz 

zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 

6) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 

7) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych i oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

8) Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i 

przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452 ) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów 

lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 poz. 2415 ), to jest:  

a) Dokumenty lub oświadczenia, w tym oferta składane są w oryginale w formie elektronicznej, 

przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.  

b) Jeżeli oryginał dokumentu, oświadczenia lub inne dokumenty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, 

Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub 

oświadczenia, opatrując je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, co jest równoznaczne z poświadczeniem ich za zgodność z 

oryginałem.  

c) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym 

lub podpisem osobistym, przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego 

zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, 

albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii 

dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.   

2. Zamawiający informuje, iż identyfikator postepowania dla niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postepowań na miniPortalu oraz przyjmują 

następującą postać: identyfikator postępowania – ocds-148610-479d881b-e649-11ec-9a86-

f6f4c648a056 

3. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

oferty w niniejszym postępowaniu:  

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Zamawiający 

zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje 

wysyłane na niego dane z dokładnością co do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż 
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złożenie oferty w innej formie elektronicznej będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie 

art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie 

danych .pdf, .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) 

oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortal. Ofertę należy złożyć w oryginale.  

3) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert wskazanego w SWZ nie może skutecznie 

dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

4. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami w zakresie skutecznego złożenia 

zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji w niniejszym postępowaniu (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków wskazanych w ust. 3):  

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna odbywa się elektronicznie 

za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez 

miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie 

może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 

lub 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email: dorota.flinker@nowyteatr.org, jolanta.szadkowska@nowyteatr.org. 

a także e-mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org w sprawach dotyczących procedury udzielenia 

zamówienia publicznego). 

5. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 

 

6. Zamawiający upoważnia następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

• Dorota Flinker – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  

(e-mail: dorota.flinker@nowyteatr.org),  

• Jolanta Szadkowska - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia  

(e-mail: jolanta.szadkowska@nowyteatr.org), 

• Paweł Kamionka – w sprawach dotyczących procedury udzielenia zamówienia publicznego 

(e-mail: pawel.kamionka@nowyteatr.org).  

 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 23 lipca 2022 r. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania oferta 

określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, 

nie dłuższy niż 30 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia 

o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dorota.flinker@nowyteatr.org
mailto:jolanta.szadkowska@nowyteatr.org
mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org
mailto:dorota.flinker@nowyteatr.org
mailto:jolanta.szadkowska@nowyteatr.org
mailto:pawel.kamionka@nowyteatr.org


 

 

 10 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY. 

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na realizację całości przedmiotu zamówienia w 

formie w elektronicznej, tj. opatrzonej elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności.  

2. Dopuszcza się możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów z uwzględnieniem 

postanowień art. 58 ustawy Pzp. Wykonawcy mogą̨ wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

wówczas wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.  

3. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności, 

w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania 

zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  

4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę powinien 

być czytelny. 

5. Podmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się z 

tłumaczeniem na język polski. 

6. Jeżeli wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostepnienia innym uczestnikom 

postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie, poprzez złożenie 

stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów i wykazanie, iż 

zastrzeżone informacje stanowią̨ tajemnice przedsiębiorstwa. Dokumenty opatrzone klauzulą; 

„Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem i stanowić odrębne pliki 

zaszyfrowane wraz innymi plikami stanowiącymi ofertę. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o 

których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.  

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.  

8. Brak możliwości dostępu przez Zamawiającego do oferty Wykonawcy, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy (np.: zamieszczenie plików uniemożliwiających ich odczytanie przez Zamawiającego; 

zamieszczenie plików posiadających dodatkowe zabezpieczenia uniemożliwiające Zamawiającemu 

odczytanie treści tych plików), stanowi o niezgodności oferty z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w treści SWZ z załącznikami lub innych dokumentach zamówienia.  

XI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA i OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 23 czerwca 2022 roku do godziny 12:00 na zasadach 

opisanych w Roz. VIII SWZ.  

Uwaga: oferta musi zostać złożona przy użyciu miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl). 

2. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem 

Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. 

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.  

3. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.  

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 12:30 za pomocą̨ aplikacji do 

szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/EncryptDecrypt 

5. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w 

terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu 

awarii.  

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania.  

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;  

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.  

9. Otwarcie ofert jest niejawne, publiczne otwarcie ofert nie będzie organizowane.   

XII. SPOSÓB OBLICZANIA CENY.  

 

1. W formularzu oferty należy podać w walucie polskiej (PLN): wartość bez podatku VAT oraz cenę z 

podatkiem VAT za jedną godzinę pracy wykonaną przez jednego pracownika Wykonawcy (cyfrowo 

i słownie), stawkę podatku VAT.  

2. Podane ceny należy zaokrąglić do drugiego miejsca po przecinku.  

3. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną oferty podaną cyfrowo a słownie jako wartość właściwą 

zostanie przyjęta cena podana cyfrowo.  

4. Określona w ofercie Wykonawcy cena jest ceną zawierającą wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projektowanych 

postanowieniach umowy, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 5 do SWZ.   

5. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną propozycję cenową. Ceny nie można zmienić po 

upływie terminu otwarcia ofert. 

6. Oferta powinna zawierać kalkulację ceny przedstawionej w ofercie.  

7. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.  

8. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami przewidzianymi w projektowanych postanowieniach umowy, 

które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY  

         WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU  

         OCENY OFERT. 

 

1. I Etap: 

Wykonawca musi spełnić wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. 

Niespełnienie wymagań powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.  

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

1.1. Zamawiający poprawi w ofercie; 

1.1.1     oczywiste omyłki pisarskie, 

1.1.2    oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych   

             dokonanych poprawek, 

1.1.3    inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SWZ, nie powodujące istotnych  

  zmian w treści oferty,  

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

1.2.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących  

          treści złożonych ofert.  

1.3.    W przypadku, o którym mowa w pkt. 1.1.3 powyżej, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie 

jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na 

poprawienie omyłki. 
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2. II Etap:  

 

2.1. Oferty nieodrzucone będą poddane ocenie wg następującego kryterium: 

        

1) Cena brutto – waga kryterium 60 % 

2) Liczba osób spełniających wymagania 

Zamawiającego do realizacji zamówienia - 

waga kryterium 24 % 

3) Termin płatności – waga kryterium 16 % 

 

 

Sposób oceny:   

Pierwszym kryterium wyboru oferty jest cena brutto za jedną godzinę pracy wykonaną przez jednego 

pracownika Wykonawcy. 

 

Maksymalnie można uzyskać 60 pkt. 

Ocena ceny będzie dokonywana poprzez porównanie cen zawartych w ofertach do ceny najniższej wśród 

zaproponowanych. Punkty za kryterium będą obliczone wg wzoru: 

 

 

            C min       

P1 =                  x 100 pkt x 60% 

           C n 

 

  gdzie: P1     -   liczba punktów uzyskanych za dane kryterium przez Wykonawcę „n”, 

 C min  -   najniższa cena brutto za jedną godzinę pracy wykonaną przez jednego 

pracownika Wykonawcy wśród zaproponowanych cen przez Wykonawców, 

 C n    - cena zaproponowana przez Wykonawcę „n”. 

Uzyskane punkty zostaną zaokrąglone do drugiego miejsca po przecinku.  

Drugim kryterium wyboru oferty jest liczba osób spełniających wymagania Zamawiającego do realizacji 

zamówienia. 

Maksymalnie można uzyskać 24 pkt. 

Zamawiający wymaga dysponowania minimum 8 osobami spełniającymi wymagania Zamawiającego do 

realizacji zamówienia. 

Sposób przyznawania punktów:  

Spełnienie warunku dysponowania minimalną liczbą osób spełniających wymagania Zamawiającego, tj. 8 

osób - 0 pkt. 

Za dysponowanie dodatkową osobą, spełniającą wymagania Zamawiającego, Zamawiający przyznaje 4 pkt 

za każdą dodatkową osobę. 

Maksymalna łączna liczba deklarowanych dostępnych osób nie może przekroczyć 14. Za dodatkowe osoby 

powyżej tej liczby punkty nie będą przyznawane.  

 P2     -   liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za kryterium liczby osób 

spełniających wymagania Zamawiającego.   

Trzecim kryterium wyboru oferty jest termin płatności.     

Maksymalnie można uzyskać 16 pkt. 
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Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności min. 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w umowie, której projektowane postanowienia 

stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

Sposób przyznawania punktów:  

Spełnienie warunku przyznania minimalnego terminu płatności 14 dni oceniane jest jako 0 pkt. 

Za każdy dodatkowy dzień terminu płatności, Zamawiający przyznaje 1 pkt. 

Maksymalny oferowany termin płatności nie może przekroczyć 30 dni. 

 P3 – liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę za kryterium: termin płatności 

  

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów P = P1+ P2+ P3. 

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.  

 

XIV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

 

XV.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO  

        WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA  

        PUBLICZNEGO. 

1. Zamawiający zawiera umową w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy 

Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 

2. Zamawiający może zawrzeć umową w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o 
którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertą. 

3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez 

Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

4. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, ma obowiązek zawrzeć umowę 

w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które 

stanowią Załącznik Nr 5 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej 

oferty. 

5. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy 

zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej 

umowę (jeśli uprawnienie tej/tych osób/osoby nie wynika z dokumentów dostarczonych 

Zamawiającemu w trakcie postępowania). 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w 

przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą 

współpracę tych Wykonawców. 

7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny 

ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postępowanie. 
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XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 

UMOWY. 

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy.  

XVII. ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany zawartej 

umowy, bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości 

zmiany, w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku VAT: cena netto nie ulegnie zmianie, a cena brutto ulegnie zmianie, w 

wysokości i w terminie wynikającymi z aktu prawnego wprowadzającego nową stawkę 

podatku VAT, 

2) zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej, przy czym pod pojęciem „siły wyższej” 

rozumie się wszelkie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i 

zapobieżenia, a w szczególności katastrofalne działanie sił przyrody, wojny, mobilizacje, 

zamkniecie granic, strajki, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii i związane z nimi 

obostrzenia prawne: zmniejszenie zakresu świadczonych usług w sposób wskazany przez 

Zamawiającego ze względu na zmniejszone potrzeby Zamawiającego;  

3) zmniejszenia zakresu świadczonych usług wskutek siły wyższej: wynagrodzenie ulegnie 

zmniejszeniu proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu świadczonych usług. 

2. Zamawiający jest ponadto uprawniony do dokonania zmian postanowień Umowy w przypadkach 

określonych w art. 455 ust. 1 pkt. 2 b) i c), pkt. 3 oraz pkt. 4, jak też art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 

3. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

4. W przypadku złożenia oferty wspólnej, do wzoru umowy Zamawiający wprowadzi postanowienie  

o odpowiedzialności solidarnej za wykonanie umowy podmiotów składających ofertę wspólną.  

XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli̇ ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł́ lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego 

przepisów ustawy Pzp.  

2. Odwołanie przysługuje na:  

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;  

2) zaniechanie czynności w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. Odwołujący przekazuje kopię odwołania 

zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
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1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, 

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego 

wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1). 

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 

519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga do 

sądu. Skargę̨ wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za 

pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia 

Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.  

7. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Rozdziale 2 

„Postępowanie odwoławcze” ustawy Pzp.  

XIX. POZOSTAŁE INFORMACJE I POSTANOWIENIA.  

1. Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalną liczbę części, 

na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, 

mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, 

w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

2. Informacje dotycząca ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert 

wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe:  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

3. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową:  

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

4. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:  

Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w 

przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, 

dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było 

przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest  zgodne z jego 

przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu 

jego wartości.  

5. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.  

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej. 

Wykonawca może przeprowadzić wizję lokalną nieruchomości w dniach 10 – 15 czerwca 2022 r. w 

godziny pracy Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu za pomocą poczty elektronicznej na adres: 

jolanta.szadkowska@nowyteatr.org. 

6. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Pzp: 

mailto:jolanta.szadkowska@nowyteatr.org
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Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.  

7. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu:  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

XX. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych została opublikowana przez Zamawiającego i jest dostępna 

pod adresem: https://nowyteatr.org/pl/polityka-prywatnosci  

XXI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ. 

1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia, 

2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty, 

3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy, 

4. Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług, 

5. Załącznik nr 5 – Projektowane postanowienia umowy,  

6. Załącznik nr 6 – Wykaz osób spełniających wymagania Zamawiającego, 

7. Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowych polega Wykonawca, do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 

8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nowyteatr.org/pl/polityka-prywatnosci
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Załącznik nr 1 do SWZ 

 
  

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości 

położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 oraz ochrona wydarzeń organizowanych przez Nowy 

Teatr. 

 

Poprzez usługę całodobowej ochrony Zamawiający rozumie zapewnienie przez Wykonawcę dwóch 

pracowników ochrony, spełniających wymagania przedstawione w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ, pełniących 

jednocześnie zmianę – w systemie 12 godzinnym: od godziny 8:00 do godz. 20:00 i druga zmiana od godz. 

20:00 do godz. 8:00 – z których jeden pracownik będzie operatorem (obecny w pomieszczeniu ochrony – 

recepcji), a drugi będzie przeprowadzał kontrolne obchody nieruchomości. 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia zmian mogą ulec zmianie – w takim wypadku Zamawiający uprzedzi 

Wykonawcę co najmniej 2 dni robocze przed planowaną zmianą. 

 

Uwaga: w związku z sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego oraz 

zaostrzeniem zasad bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem koronawirusem w Polsce, wszyscy pracownicy 

Wykonawcy zobowiązani są do stosowania się do obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie, a także 

wszystkich zarządzeń, rozporządzeń i regulacji wprowadzonych na terenie Teatru przez Zamawiającego. 

 

Do obowiązków operatora należy: 

- kontrola dostępu osób przychodzących do Teatru – kierowanie interesantów i gości do odpowiednich 

działów, udzielanie podstawowych informacji o godzinach pracy Teatru; 

- stały monitoring obrazu z kamer przemysłowych oraz natychmiastowe reagowanie w razie zauważonych 

nieprawidłowości, obsługa rejestratora obrazu; 

- natychmiastowe zgłaszanie problemów z monitoringiem obrazu wyznaczonemu pracownikowi 

Zamawiającego; 

- prowadzenie kontroli i ewidencji pojazdów wjeżdżających na teren nieruchomości wjazdem od ul. 

Madalińskiego; 

- obsługa domofonów i słupków wjazdowo-wyjazdowych; 

- prowadzenie ewidencji wydawania i przyjmowania kluczy do pomieszczeń osobom uprawnionym, a także 

przechowywania kluczy w sposób ustalony przez Zamawiającego; 

- zapalanie i gaszenie oświetlenia zewnętrznego, sprawdzanie czy system oświetlenia nie uległ awarii (centrala 

w pomieszczeniu ochrony); 

- obsługa i monitorowanie systemu przeciwpożarowego (SAP) według instrukcji przekazanej przez 

Zamawiającego, w razie potrzeby kontakt ze strażą pożarną; 

- pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym poprzez odbieranie telefonów, odbieranie poczty e-mail, 

- prowadzenie dokumentacji ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności dziennika 

zmian. 

 

Do obowiązków pracownika przeprowadzającego obchody kontrolne nieruchomości należy: 

- stałe monitorowanie sytuacji na terenie całego obiektu – w pomieszczeniach oraz na zewnątrz budynków - 

poprzez   nieregularne obchody nieruchomości co najmniej 6 razy w ciągu jednej zmiany; każdy obchód 

winien być odnotowany w dzienniku zmian. 

- dodatkowe częste monitorowanie przestrzeni foyer teatru, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni 

zajmowanej przez księgarnię teatru, podczas przerw w spektaklach i innych wydarzeniach teatralnych; 

- zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom niepożądanym – tj. zniszczeniom, uszkodzeniom, kradzieży, 

aktom wandalizmu;  

- grzeczne zwracanie uwagi osobom przebywającym na terenie Teatru niestosującym się do regulaminów 

obowiązujących w Teatrze, w przypadkach braku reakcji na zwróconą uwagę wypraszanie tych osób z terenu 

Teatru; 
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- zatrzymywanie osób schwytanych na kradzieży, dewastujących mienie lub zachowujących się w sposób 

nieodpowiedni i natychmiastowe powiadomienie policji lub odpowiedzialnego pracownika Zamawiającego; 

- zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie obiektu; 

- udzielanie wskazówek i bieżącej pomocy w razie potrzeby osobom znajdującym się na terenie obiektu – w 

razie potrzeby kierowanie do odpowiednich działów;  

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego o dostrzeżonych w czasie wykonywania usługi awariach, 

uszkodzeniach mienia lub innych nieprawidłowościach; 

- sprawdzanie prawidłowego zabezpieczenia pomieszczeń opuszczanych przez pracowników, tj. zamknięcia 

okien, wyłączenia oświetlenia, klimatyzacji, grzejników elektrycznych lub wentylatorów, zamknięcia 

zaworów w pomieszczeniach kuchennych i łazienkach, włączenia systemów alarmowych, odpowiedniego 

zamknięcia drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach;   

- wywieszanie flag w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach w święta państwowe – nie później niż 

o godz. 6:00 rano w dzień święta; 

-  zamknięcie bram wjazdowych po opuszczeniu obiektu przez wszystkich pracowników, widzów i gości, ale 

nie wcześniej niż o godzinie 22:00 i ich otwarcie o godzinie 6:00; 

- montaż i demontaż słupków dostępu na plac wewnętrzny (każdy o wadze ok. 40kg); 

- monitoring wentylatora stacji transformatorowej – powiadomienie Stoen Operator w razie awarii; 

- obsługa – wspólnie z operatorem - systemu przeciwpożarowego (SAP) według instrukcji przekazanej przez 

Zamawiającego / kontakt ze strażą pożarną. 

- pełnienie roli koordynatora ochrony wydarzeń w trakcie imprez organizowanych przez Teatr, kiedy pracują 

dodatkowo zamówieni pracownicy ochrony; wyznaczanie im zadań i czuwanie nad prawidłowym 

świadczeniem usługi ochrony. 

 

Poprzez usługę ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr, Zamawiający rozumie zapewnienie 

przez Wykonawcę, na zgłoszenie Zamawiającego, dodatkowych pracowników ochrony spełniających 

wymagania przedstawione w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ, na czas organizowanych przez Nowy Teatr 

wydarzeń. 

 

Zamawiający przedstawi zapotrzebowanie na dodatkowych pracowników ochrony wydarzeń z co najmniej   

4-dniowym wyprzedzeniem przesyłając zlecenie na adres e-mail podany w umowie. 

Zamawiający poda w zleceniu datę, godziny i czas trwania wydarzeń, liczbę potrzebnych osób do 

zabezpieczenia wydarzeń. 

Wykonawca obowiązany jest potwierdzić przyjęcie zlecenia do realizacji najpóźniej w ciągu dwóch dni 

roboczych podając dane osób, które będą zabezpieczały wydarzenia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez 

nie wymagań Zamawiającego (zgodnie z rozdz. VI ust. 2 pkt 4 SWZ). 

 

Do obowiązków pracowników ochrony wydarzeń należy: 

- zabezpieczenie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu Nowego Teatru oraz zabezpieczenie 

mienia Zamawiającego; 

- kierowanie ruchem na parkingu, kierowanie gości w odpowiednie miejsca, udzielanie informacji i 

wskazówek; 

- wykonywanie obowiązków zgodnie z zadaniami przydzielonymi przez pełniącego zmianę pracownika 

przeprowadzającego obchody kontrolne nieruchomości (koordynatora ochrony wydarzeń); 

 

Wszyscy pracownicy ochrony obowiązani są utrzymywać ze sobą stałą łączność radiową lub 

telefoniczną (telefony komórkowe). 

 

Do obowiązków wszystkich pracowników ochrony należy: 

- uprzejma i kulturalna obsługa interesantów, gości i pracowników Teatru; 

- dbałość o maksymalny poziom bezpieczeństwa ludzi przebywających na terenie obiektu oraz zabezpieczenie 

mienia Zamawiającego; 
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- natychmiastowe reagowanie w celu ochrony życia i zdrowia osób przebywających na terenie obiektu zgodnie 

z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, powiadamianie służb ratunkowych, straży 

pożarnej, policji; 

- znajomość przepisów PPOŻ, BHP oraz ochrony danych osobowych i wykonywanie pracy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i odbytymi szkoleniami; 

- utrzymywanie czystości w pomieszczeniu ochrony, regularne wietrzenie pomieszczenia ochrony; 

- powstrzymywanie się od działań godzących w dobre imię Nowego Teatru lub sprzecznych z charakterem 

działalności Teatru, np. głośnego słuchania muzyki w pomieszczeniu ochrony; 

- powstrzymywanie się od działań mogących powodować nienależyte wykonywanie usług ochrony, np. spanie 

lub oglądanie telewizji w trakcie pracy; 

- znajomość systemu alarmowego, systemu monitoringu, systemu przeciwpożarowego Zamawiającego. 

 

Wykonawca zapewni wszystkim pracownikom jednolitą odzież służbową zgodnie z przedstawionym poniżej 

opisem.  

Wykonawca zobowiąże pracowników do stosowania odzieży służbowej w czasie pracy u Zamawiającego. 

 

Opis stroju służbowego pracownika ochrony: strój wizytowy w jednolitym, ciemnym kolorze (czarny, granat 

– do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu umowy) – marynarka + spodnie lub spódnica, koszula 

wizytowa w kolorze jasnym (biały, błękit – do ustalenia), ciemny krawat. Ciepłe okrycia wierzchnie w 

jednolitym ciemnym kolorze (dla pracowników wykonujących obowiązki na zewnątrz) z oznakowaniem 

Wykonawcy. 

 

Zamawiający zobowiązany jest zapewnić pracownikom identyfikatory ze zdjęciem wraz z oznakowaniem 

(logo) Wykonawcy.   

 

W sytuacji, w której pracownik będzie nieprawidłowo wykonywał swoje obowiązki, Wykonawca obowiązany 

jest do zastąpienia go innym na pisemne lub w nagłej sytuacji telefoniczne żądanie Zamawiającego. 

 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników całodobowej ochrony Nowego Teatru w ramach 

umowy o pracę, terminowo wypłacać im całościowe wynagrodzenie z racji wykonywanej przez nich pracy 

oraz odprowadzać wszystkie obowiązujące świadczenia do budżetu państwa, zgodnie z przepisami prawa. 

 

Niezależnie od postanowień SWZ, Wykonawca na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest 

przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę dla pracowników świadczących 

usługi całodobowej ochrony Nowego Teatru. Pozostałe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu 

dokumentowania zatrudnienia, kontroli spełniania przez Wykonawcę oraz sankcje z tytułu niespełnienia 

wymagań zawartych w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zawarte są w postanowieniach umowy o zamówienie 

publiczne, zgodnie z art. 438 ustawy Pzp. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

............................................................................................................................. 

Adres*: ............................................................................................................... 

tel.* .........…………................………………………………………………… 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

e-mail*: .................................................................................................................. 

*     w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

Wykonawca jest*:  

□ mikro □ małym □ średnim przedsiębiorcą □ osobą prowadzącą jednoosobową działalność  

gospodarczą □ osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej 

 
*  zaznaczyć właściwe 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 

02-513 Warszawa 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na realizację następującej usługi:  

„usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy 

Teatr.” 

 

Oświadczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu 

(Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej: SWZ). 

Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby powołujmy się na zasadach określonych w 

ogłoszeniu o zamówieniu (SWZ), będą podwykonawcami: 

 

1) ………………………………… - następujących część zamówienia …… 

2) ………………………………… - następujących część zamówienia ……* 

 
* wypełnić, jeżeli dotyczy; należy podać firmę podwykonawcy i określić część zamówienia, której wykonanie zostanie 
powierzone danemu podwykonawcy  

Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby nie powołujmy się w niniejszym postępowaniu, 

będą podwykonawcami: 

1) ………………………………… - następujących części zamówienia: .... 

2) ………………………………… - następujących części zamówienia:  ....* 

 
* wypełnić, jeżeli dotyczy; należy podać firmę podwykonawcy i określić część zamówienia, której   
   wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy.  
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1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu 

o zamówieniu (SWZ), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy: 

1) Cena za jedną godzinę pracy wykonaną przez jednego pracownika: 

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: …………………………………),  

  netto: .................................... zł  (słownie zł: ....................................................), 

  w tym podatek VAT ........... zł  (słownie zł: ....................................................). 

2) Dysponujemy ….  osobami  do realizacji zamówienia, spełniającymi wymagania 

Zamawiającego.  

3) Oferujemy termin płatności faktur: …. dni od dnia doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

 

2. Oświadczam(y), że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 

przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Zobowiązuję(my) się realizować zamówienie zgodnie z terminami przewidzianymi  

w SWZ i w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z SWZ otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej 

żadnych zastrzeżeń.  

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w projektowanych 

postanowieniach umowy, które stanowią Załącznik nr 5 do SWZ. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z siedzibą Nowego Teatru i uzyskaliśmy wszelkie informacje 

niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w terminie wskazanym w Roz. IX ust. 1. 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do ….. informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektowanych postanowień umowy, które 

stanowią Załącznik nr 5 do SWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy wg wskazanego projektu, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Ofertę niniejszą składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

 

1) Oświadczenie 

2) …………………… 

3) …………………… 

 

 

………………. dnia ……… ………. …   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               
przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

O Ś W I A D C Z E N I A 

UWAGA! Należy wypełnić i podpisać wszystkie 4 oświadczenia. Dokument ma 3 strony! 

1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

Wykonawca oświadcza, że ubiegając się o udzielenie zamówienia na wykonanie  

„usługi całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez Nowy 

Teatr” 

spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 oraz 

rozdziale VI ust. 2, tj: 

1) prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisany do odpowiedniego rejestru; 

2) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

3) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 

zamówienia*, 

4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

oraz 

5) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-

10 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, 

6) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 

2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

UWAGA! Brak skreślenia będzie rozumiany przez Zamawiającego jako złożenie przez Wykonawcę 

oświadczenia, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 

 

 

………………. dnia ……… ………. …   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Uwaga: 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie na 

niniejszym wzorze składa każdy wykonawca w zakresie pkt. 4, zaś pełnomocnik w zakresie pkt. 1 - 3 co do 

wszystkich wykonawców łącznie. 
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2. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA: 

 

Wykonawca oświadcza ponadto, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego w rozdziale VI ust. 1 oraz rozdziale VI ust. 2, polega na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

..…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………....…………………………………………………………

…………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………,  

w następującym zakresie:  

…………………………………………..………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………....………………

……………………………………………………………………………………………..……………………

………………… 

 

Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuje się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………………….……………………..… 

……………………………………………………………………….……………………..… 

…………………………………………………………………….……………………………(podać pełną 

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z SWZ. 

Zobowiązanie powinno zawierać informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp. 

 

 

………………. dnia ……… ………. …   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               

przedstawiciela Wykonawcy) 
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3. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Wykonawca oświadcza, że następujący podwykonawcy, niebędący podmiotami, na których zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

……………………………………………………………………….……………………..… 

…………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………….……………………..… (podać pełną nazwę/firmę, 

adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z SWZ. 

 

 

………………. dnia ……… ………. …   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               

przedstawiciela Wykonawcy) 

 

  

 

4. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

 

Wykonawca oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

………………. dnia ……… ………. …   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 4 do SWZ   

 

WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG 

stosownie do rozdziału VI ust. 2 pkt 3 SWZ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą: „usługa 

całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez 

Nowy Teatr” oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) 

następujące usługi: 

 

UWAGA! Wykonawca powinien wskazać co najmniej 2 zrealizowane usługi, z których każda polegała na 

całodobowej ochronie osób i mienia przez okres co najmniej 12 miesięcy, przy czym wartość każdej z 

wskazanych usług nie powinna być niższa niż 150.000,00 zł brutto: 

 

 

 

Lp. 

 

 

Przedmiot usługi 

 

Wartość 

Zamówienia 

brutto 

 

 

Termin 

wykonania 

 

Odbiorca zamówienia 

 

 

    

  

 

 

 

   

     

     

 

 

Uwaga! 

Należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie ww. zamówień 

 

 

…………………… dnia ……… ………   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SWZ       Projektowane postanowienia umowy 

 

 

UMOWA nr ................/….-  

zawarta w dniu .............  r. w Warszawie (dalej: „Umowa”)   

pomiędzy: 

 

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, NIP: 521 346 82 44; REGON: 

141245324, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

1. …………………… – Dyrektorkę,  

2. …………………… – Główną Księgową 

 

a 

 
* osoba prawna: 

.................................................................. z siedzibą w .............................,  

ul. ................................, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

................................. pod nr KRS ................... (kopia odpisu KRS stanowi Załącznik nr 3 do Umowy), 

NIP................, Regon …............., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: 

............................................... 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że dane zawarte w załączonym do Umowy odpisie KRS są 

aktualne na dzień zawarcia Umowy, a ich umocowanie do reprezentacji Wykonawcy nie ustało, w 

szczególności, że nie zostali odwołani z pełnionych funkcji /w razie reprezentacji przez pełnomocnika: a 

pełnomocnictwa stanowiące podstawę ich umocowania do zawarcia Umowy nie zostały odwołane ani nie 

wygasły. 

 

Osoby reprezentujące Wykonawcę oświadczają, że do zawarcia Umowy nie jest konieczne uzyskanie zgody 

jakiegokolwiek organu Wykonawcy lub osoby trzeciej /ewentualnie, w razie, gdy uzyskanie zgody jest 

konieczne, opis wyrażonej zgody (np. uchwały), która stanowi Załącznik Nr __ do Umowy,  

 

*osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 

 

........................... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ...................... w ..................... pod 

adresem: ................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nr 

................ (wydruk z CEIDG stanowi Załącznik Nr 3 do Umowy), NIP................, Regon …............., zwanym 

dalej Wykonawcą  

 

*w zależności od charakteru Wykonawcy należy wybrać odpowiednią opcję, jeżeli Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik należy powołać dokument pełnomocnictwa. 

 
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym 
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. pomiędzy Stronami została zawarta umowa 

(dalej: „Umowa”) o następującej treści: 
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§1 

[Przedmiot umowy] 

 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi (dalej: „Usługa”) polegającej 

na całodobowej ochronie osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie  (dalej: „Obiekt”) oraz ochronie wydarzeń 

organizowanych przez Nowy Teatr  zgodnie z opisem przedstawionym w Załączniku nr 1 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (SWZ stanowią Załącznik nr 1 do Umowy), złożoną przez Wykonawcę ofertą 

(Załącznik nr 2 do Umowy), innymi dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę w postępowaniu oraz 

postanowieniami Umowy.  

 

§2 

[Termin obowiązywania umowy] 

 

Strony ustalają, że Usługa będzie świadczona przez Wykonawcę w terminie od dnia 31 lipca 2022 r. godz. 

15:00 do dnia 31 lipca 2023 r. godz. 15:00. 

 

§ 3 

[Wykonanie usług] 

 

1. W ramach świadczenia Usługi, Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług, 

2) wykonania Usług z należytą starannością, 

3) niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych w czasie wykonywania 

Usług awariach, uszkodzeniach w pomieszczeniach oraz w wyposażeniu pomieszczeń znajdujących 

się na terenie Obiektu i innych zdarzeniach losowych, 

4) pokrycia w pełnej wysokości szkód poniesionych przez Zamawiającego na skutek nienależytego 

wykonywania Usług, 

5) dokonywania niezwłocznie zmian personalnych pracowników na uzasadniony wniosek 

Zamawiającego, 

6) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego lub jego pracowników, 

współpracowników lub gości, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu, 

7) zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach, usterkach lub 

awariach systemu monitoringu lub systemu alarmowego Obiektu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się także zapewnić pracowników, którzy w szczególności spełniają wszystkie 

wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ, a ponadto w szczególności: 

1) posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania Usług, 

2) zachowają bezwzględną uczciwość i sumienność w wykonywaniu Usług, 

3) prezentują schludny wygląd i wysoką kulturę osobistą w kontaktach międzyludzkich, w szczególności 

będą się odnosili do pracowników i gości Zamawiającego z należną uprzejmością; 

4) będą nosili jednolitą, estetyczną odzież ochronną zgodnie z opisem zawartym w SWZ, 

5) zachowają w tajemnicy wszystkie informacje dotyczące Zamawiającego oraz pracowników i 

współpracowników Zamawiającego lub jego gości, o których dowiedzieli się w trakcie wykonywania 

Umowy, 

6) pozostawią w stanie nienaruszonym wszelkie materiały, do których mają dostęp w trakcie 

wykonywania Usługi, 

7) będą się stosowali do wskazań i zaleceń Zamawiającego, 

8) natychmiastowo będą reagowali w przypadku powstania zagrożeń, 

9) będą sprawowali nadzór nad ruchem osobowym na terenie Obiektu, 

10) będą wykonywali swoje obowiązki ściśle z zakresem zawartym w opisie przedmiotu zamówienia 

(Załącznik nr 1 do SWZ) 

11) będą współdziałali w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia z właściwą terenowo 

jednostką policji, 
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12) będą zabezpieczali ślady oraz dowody przestępstw i wykroczeń dokonanych na terenie Obiektu oraz 

niezwłocznie powiadamiali Zamawiającego i właściwe służby (straż miejską, policję, straż pożarną) o 

zaistniałych zdarzeniach i udzielali im wszelkich informacji w tym zakresie. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w 

szczególności za wszelkie szkody (między innymi na mieniu Zamawiającego) wyrządzone wskutek 

zaboru, kradzieży, włamania, zniszczenia lub uszkodzenia mienia (w szczególności wskutek 

nieprawidłowej lub nienależytej obsługi urządzeń i mechanizmów przez pracowników Wykonawcy). 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie wyrządzone czynem 

niedozwolonym oraz za szkody wynikłe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za swoich pracowników i inne osoby, którymi posługuje się 

w celu świadczenia Usługi, w tym między innymi za wszystkich ewentualnych podwykonawców i ich 

pracowników; za działania i zaniechania wszystkich w/w osób Wykonawca odpowiada tak, jak za swoje 

własne działania i zaniechania. 

6. W wypadku, gdyby polisa ubezpieczeniowa doręczona przez Wykonawcę na etapie przeprowadzonego 

postępowania utraciła ważność w okresie trwania Umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni od dnia utracenia ważności przez poprzednią polisę, do dostarczenia 

Zamawiającemu nowej polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co 

najmniej 150.000,00 zł wraz z dowodem opłaty. W razie, gdyby Wykonawca opłacał polisę poprzez 

wnoszenie składki ubezpieczeniowej w ratach, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

Zamawiającemu dowodu opłaty kolejnej raty składki ubezpieczeniowej niezwłocznie, nie później w 

terminie 3 dni od dnia, w którym dana rata stała się wymagalna. Polisa może zostać dostarczona 

Zamawiającemu w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; Wykonawca jest zobowiązany okazać 

Zamawiającemu oryginał polisy na żądanie Zamawiającego. 
7. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać osoby wykonujące usługi całodobowej ochrony w siedzibie 

Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia 

wykonania Usługi przedstawi Zamawiającemu kopie umów o pracę zawartych z wszystkimi 

pracownikami przeznaczonymi do wykonywania usługi całodobowej ochrony, wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), poświadczone za zgodność z oryginałem. 

Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników (Wykonawca ukryje – zaczerni lub zamaluje korektorem adresy i nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, okres, na jaki została zawarta i wymiar etatu muszą być możliwe do 

zidentyfikowania. Wskutek nieprzedstawienia w/w kopii umów o pracę na zasadach i w terminach 

określonych powyżej, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym z winy 

Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest także, na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie trwania 

Umowy, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wezwania, przedstawić 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie aktualnych umów o pracę dla każdego 

wskazanego przez Zamawiającego w wezwaniu pracownika, a dla nowych pracowników, 

niewykonujących wcześniej Usług w siedzibie Zamawiającego – bez wezwania, przed rozpoczęciem 

świadczenia przez takiego pracownika Usługi. W razie, gdyby Wykonawca posługiwał się 

podwykonawcami przy wykonaniu Usługi, powyższe zobowiązanie stosuje się do podwykonawców.  

8. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany, 

bez wezwania Zamawiającego, przedstawiać Zamawiającemu: 

1) aktualne pisemne oświadczenie każdego zatrudnionego pracownika, o którym mowa w ust. 7 powyżej, 

o tym, że wiąże go z Wykonawcą lub podwykonawcą umowa o pracę i na jej podstawie wykonuje 

usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego, a wynagrodzenie wynikające z umowy o 

pracę otrzymuje w terminie i w należytej wysokości – obejmujące każde 3 miesiące świadczenia Usług 

i przedstawiane Zamawiającemu każdorazowo w oryginale w terminie do końca miesiąca 

kalendarzowego, w którym upływa ww. trzymiesięczny okres świadczenia Usług; oświadczenie 

powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika,  
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2) aktualne pisemne oświadczenie Wykonawcy (a gdyby Wykonawca posługiwał się podwykonawcami 

przy wykonaniu Usługi, również oświadczenie podwykonawcy) o zatrudnieniu każdego pracownika 

wykonującego usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego na podstawie umowy o pracę 

– obejmujące każde 3 miesiące świadczenia Usług i przedstawiane Zamawiającemu każdorazowo w 

oryginale w terminie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upływa ww. trzymiesięczny okres 

świadczenia Usług; oświadczenie powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika; 

3) aktualny imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach (RCA) dla 

każdego pracownika wykonującego usługi całodobowej ochrony w siedzibie Zamawiającego - w 

terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy, w którym 

wypłacone zostało pracownikowi wynagrodzenie w formie wydruku z systemu ZUS Płatnik, 

potwierdzonego jako zgodny ze stanem faktycznym przez osobę reprezentującą Wykonawcę lub 

podwykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy, przy czym wydruk powinien zawierać 

informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko pracownika, a także informację o umowie, na podstawie której 

wypłacone zostało wynagrodzenie, zaś Wykonawca ukryje – zaczerni lub zamaluje korektorem inne 

wrażliwe dane lub informacje zawarte w wydruku, takie jak adresy i nr PESEL pracowników lub 

wysokość ich wynagrodzenia. 

9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest także do wykonywania innych czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy lub podwykonawców odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób, w szczególności do: 

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do zatrudnienia ww. osób na podstawie umowy o 

pracę, a Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany udzielić wyczerpujących wyjaśnień 

pisemnie w terminie wskazanym przez Zamawiającego w wezwaniu; 

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Usług; 

3) przeprowadzenia wywiadów z ww. osobami,  

a Wykonawca lub podwykonawca jest też zobowiązany, na każde żądanie Zamawiającego, do 

umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli lub wywiadu, o których mowa powyżej, w terminie 

wybranym przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający jest zobowiązany zapewnić Wykonawcy pomieszczenie z dostępem do mediów (woda, 

kanalizacja, prąd) na potrzeby pracowników na posterunku zlokalizowanym na terenie Nieruchomości. 

Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) utrzymania porządku i czystości w całym w/w pomieszczeniu, w szczególności spowodowania, aby 

pracownicy sprzątali po sobie i regularnie wietrzyli ww. pomieszczenie; 

2) zapewnienia niezmienności wystroju i aranżacji wnętrza w/w pomieszczenia oraz jego substancji; 

3) wykorzystywania w/w pomieszczenia wyłącznie w celu wykonania Usługi; 

4) spowodowania powstrzymywania się pracowników przebywających w pomieszczeniu od działań 

godzących w dobre imię Nowego Teatru lub sprzecznych z charakterem działalności Teatru, np. 

głośnego słuchania muzyki; 

5) spowodowania powstrzymywania się pracowników przebywających w pomieszczeniu od działań 

mogących powodować nienależyte wykonywanie Usług, np. oglądania telewizji w trakcie pracy. 

11. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Usługi zgodnie z SWZ i Załącznikami do SWZ. Wykonawca 

oświadcza i gwarantuje, że wszelkie oświadczenia, złożone przez niego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, pozostaną prawdziwe przez cały okres trwania Umowy. Wykonawca potwierdza także 

niniejszym, że wszelkie zobowiązania, które przyjął na siebie w złożonej Ofercie i poprzez jej złożenie, 

będą dla niego wiążące przez cały okres trwania Umowy. 
12. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie przez wszystkich pracowników Wykonawcy wymagań Zamawiającego, 

określonych w SWZ, w terminie wyszczególnionym w SWZ.  
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§ 4 

[Kontakt, osoby odpowiedzialne za należyte wykonanie Umowy] 

 

1. Osobami odpowiedzialnymi za wykonanie Umowy ze strony Zamawiającego są: 

1) …....................................................., e-mail: .........................., tel. .....................,  

2) .......................…..............................,  e-mail: .........................., tel. ....................., 3) 

…....................................................., e-mail: .........................., tel. .....................,  

lub inne osoby wskazane pisemnie lub za pomocą poczty e-mail. 

2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie Umowy ze strony Wykonawcy jest: 

1) …....................................................., e-mail: .........................., tel. .....................,  

lub inne osoby wskazane pisemnie lub za pomocą poczty e-mail. 

3. Każda ze Stron zobowiązuje się zawiadamiać drugą Stronę o zmianie danych wymienionych odpowiednio 

w ust. 1 i 2 powyżej niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia zmiany. 

W razie niedokonania zawiadomienia, korespondencja kierowana na adresy wymienione w ust. 1 powyżej 

zostaje uznana za doręczoną z dniem wysłania. Zmiana danych, o której mowa w zdaniach 

poprzedzających nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zachowania formy pisemnej. 

 

§ 5 

[Wynagrodzenie] 

 

1. Za należyte wykonanie Usługi, Zamawiający zapłaci Wykonawcy comiesięczne wynagrodzenie w łącznej 

kwocie ustalonej jako iloczyn liczby godzin przepracowanych przez pracowników Wykonawcy z tytułu 

świadczenia Usługi w danym miesiącu kalendarzowym oraz stawki za jedną godzinę pracy jednego 

pracownika Wykonawcy, która to stawka wynosi: 

netto: ................................ zł.  (słownie zł: ...........................................................................................) 

podatek VAT ................... zł.  (słownie zł: ...........................................................................................) 

brutto ................................zł.  (słownie zł: ...........................................................................................) 

2. Kolejne części wynagrodzenia płatne będą przelewem na konto Wykonawcy sukcesywnie za okresy 

miesięczne po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym Usługi były świadczone, na 

podstawie faktury VAT prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę najwcześniej w ostatnim dniu 

miesiąca kalendarzowego, w terminie …. dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT. Wraz z 

fakturą Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zestawienie faktycznie wykonanych 

w ramach świadczenia Usług w danym miesiącu roboczogodzin ochrony fizycznej. Zamawiający wyraża 

zgodę na doręczanie mu faktur VAT drogą elektroniczną (e-mail: sekretariat@nowyteatr.org). 

3. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT. Faktury dla Wykonawcy należy wystawiać z 

uwzględnieniem następujących danych:  

Nowy Teatr,  

ul. Madalińskiego 10/16,  

02-513 Warszawa, 

NIP: 521 346 82 44  

REGON:  141245324. 

4. Wykonawca gwarantuje niezmienność stawki za jedną roboczogodzinę określoną w § 5 ust. 1. Umowy i 

zgodnych ze złożoną ofertą, przez cały okres trwania Umowy. 

5. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za Usługę wykonaną faktycznie i z należytą 

starannością. 

 

§ 6 

[Kary umowne] 

 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Wykonawcę, Zamawiający może 

obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) za każde 

naruszenie przez Wykonawcę postanowień Umowy (w tym również załączników do Umowy, np. SWZ i 
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załączników do SWZ). W szczególności Zamawiający może obciążyć Wykonawcę ww. karą umowną w 

wysokości 1000 zł za każde niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę zobowiązań 

wynikających z § 3 ust 7-9 Umowy, polegające np. na niedostarczeniu wskazanego tam dokumentu w 

terminie lub na dostarczeniu dokumentów nie odpowiadających stanowi faktycznemu.  

2. Kary umowne mogą ulegać sumowaniu (np. jeżeli Wykonawca nie przedstawi w terminie kompletu 

dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt. 4 SWZ lub § 3 ust. 7 lub 8 dla kilku pracowników, 

wówczas zostanie obciążony ww. karą umowną w wysokości 1000 zł za każdego pracownika, co do 

którego nie przedstawił kompletu dokumentów).  

3. W razie, gdyby Wykonawca lub podwykonawca trzykrotnie nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zobowiązanie wynikające z § 3 ust 7-9 Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z winy 

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym lub okresem wypowiedzenia określonym przez 

Zamawiającego w oświadczeniu o wypowiedzeniu Umowy i obciążyć Wykonawcę dodatkową karą 

umowną w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 

4. Wykonawca zapłaci każdą karę umowną w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uiszczenia 

kary umownej, które może być wystosowane do Wykonawcy w formie dokumentowej, również za 

pośrednictwem poczty elektronicznej, a wówczas Strony uznają wezwanie za doręczone z dniem jego 

wysłania przez Zamawiającego. W razie niezapłacenia kary umownej w terminie, Zamawiający może 

potrącić należną mu tytułem kary umownej kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża niniejszym zgodę.  

5. Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego uprawnienia do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego jej wysokość, na zasadach ogólnych. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający w każdym miesiącu 

wykonywania usługi wynosi 8000,00 zł (osiem tysięcy zł) netto. 

 

§ 7  

[Wypowiedzenie umowy] 

 

1. Niezależnie od § 6 ust. 3 Umowy, Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy za 

wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 

wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. 

2. Niezależnie od innych postanowień Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym, za wypowiedzeniem w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w razie wystąpienia 

któregokolwiek z następujących przypadków: 

1) powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o: 

a) otwarciu postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

b) wszczęcia wobec Wykonawcy postępowania upadłościowego, 

c) powzięciu informacji o zaleganiu przez Wykonawcę z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne pracowników, 

d) powzięciu informacji o powierzaniu wykonania Usługi osobom niezatrudnionym przez 

Wykonawcę w ramach umowy o pracę lub o niezgłoszeniu zawartej z pracownikiem umowy o 

pracę do ZUS; 

e) zajęciu majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu realizację Umowy, 

2) utraty przez Wykonawcę uprawnień niezbędnych do wykonywania Umowy, 

3) dwukrotnego naruszania bezpieczeństwa i porządku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

4) wyrządzenia szkody Zamawiającemu na skutek niewykonywania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, 

5) innych uchybień, których Wykonawca nie usunął mimo wezwania go przez Zamawiającego do ich 

wyeliminowania, 

6) istotnego naruszenia innych postanowień Umowy przez Wykonawcę. 
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§ 8 

[Zmiana umowy] 

 

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

§ 9 

[Przenoszenie praw i obowiązków, postanowienia końcowe] 

 

1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z Umowy na inne osoby. 

2. Ze względu na okoliczność, że Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe w związku z wykonaniem 

Umowy, załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy jest umowa powierzenia danych osobowych.  

3. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z Umową będzie rozstrzygał Sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Wykonawcy  

i trzech dla Zamawiającego. 

 

 

       

                                         

……………………….   

   WYKONAWCA                                                                …………………………………                  

                                                                                                     ZAMAWIAJĄCY      

                                                              

          

  

 

Załączniki: 

 

1. Załącznik nr 1: SWZ z dnia _________________ (kopia) 

2. Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy z dnia _________________ (kopia) 

3. Załącznik nr 3: wydruk z rejestru dotyczący Wykonawcy. 

4. Załącznik nr 4: wzór umowy powierzenia danych osobowych. 
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ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR [_] / [_]  

z dnia [_] 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

zawarta w dniu [_] w [_] (dalej: „Umowa”) 

 

pomiędzy:  

Nowym Teatrem z siedzibą w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, zarejestrowanym w 

Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawa pod nr 113/85,  

NIP: 521 346 82 44; REGON: 141245324, reprezentowanym przez: 

………………………………. 

……………………………….. 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”  

a  

 ………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

łącznie zwanymi dalej „Stronami”, a z osobna również „Stroną” 

 

 § 1 

[przedmiot Umowy]  

1. W związku z realizacją umowy nr …………………….. z dnia ……….. na usługę całodobowej ochrony osób i 

mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16   oraz ochrony wydarzeń 

organizowanych przez Nowy Teatr,  zawartej pomiędzy Nowym Teatrem w Warszawie a firmą ………………… 

Zleceniodawca, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO” 

powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym Umową.  

2. Niniejsza Umowa stanowi udokumentowane polecenie przetwarzania danych osobowych powierzonych 

Wykonawcy, wyłącznie w celu realizacji ww. umowy nr ……………. z dnia ………………. roku. 

§ 2 

[oświadczenia Stron] 

1. Zleceniodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które powierza.  

2. Zleceniodawca oświadcza, że powierzone dane osobowe zawierają informacje o osobach fizycznych.  

§ 3 

[zakres i cel przetwarzania danych] 

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy, dane osobowe w postaci wizerunku 

osób przebywających na terenie Nowego Teatru, rejestrowanego przez system monitoringu, należące do   kategorii 

danych osobowych: wizerunki i sylwetki osób w nagraniach kamer monitorujących Nowy Teatr. 

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa 

w § 1 i w sposób zgodny z niniejszą Umową.  

§ 4 

[sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych] 

1. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu danych osobowych, powierzonych na podstawie Umowy, do 

zapewnienia wystarczających gwarancji i wdrożenia odpowiednich środków   organizacyjnych, by przetwarzanie 

spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dotyczą.  

2. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać dane osobowe w innym celu niż wskazany w § 1 ust. 2 niniejszej Umowy, wyłącznie na 

udokumentowane polecenie Zleceniodawcy – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba, że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub 

prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca; w takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania Wykonawca informuje Zleceniodawcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania 

udzielania takiej informacji, z uwagi na ważny interes publiczny; 

2) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania 
tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy; 

3) podjąć wszelkie środki techniczne i organizacyjne wymagane na mocy art. 32 RODO; 
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4) przestrzegać warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, pod warunkiem wyrażenia 

przez Zleceniodawcę zgody na korzystanie z usług takiego podmiotu, wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności; 

5) pomagać Zleceniodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w 

RODO, gdy charakter przetwarzania danych osobowych tego wymaga; 

6) pomagać Zleceniodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, gdy charakter 

przetwarzania danych osobowych oraz dostępne Wykonawcy informacje tego wymagają; 

7) udostępniać Zleceniodawcy wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełniania obowiązków 

określonych Umową i RODO oraz umożliwić Zleceniodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez 

Zleceniodawcę przeprowadzanie, za 7 dniowym uprzedzeniem, audytów, w tym inspekcji, i przyczyniania 

się do nich.  

3. Wykonawca oświadcza, że: 

1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych;  

2) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w 

szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, 

zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem 

lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada Wykonawca.  

4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, RODO oraz 

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o: 

1) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;  

2) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi 

na żądanie.  

6. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 2 pkt. 7 powyżej, przedstawiciel Zleceniodawcy lub audytor 

upoważniony przez Zleceniodawcę sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu 

Stron. Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty jego podpisania przez 

Strony.  

7. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych, mających na celu usunięcie uchybień i 

poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  

8. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie Zleceniodawcy dotyczące 

przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.  

§ 5 

[odpowiedzialność Wykonawcy] 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z Umową, a 

w szczególności za udostępnienie osobom nieupoważnionym.  

2. W przypadku naruszenia przepisów RODO lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w 

następstwie czego Zleceniodawca, jako administrator danych osobowych, zostanie zobowiązany do wypłaty 

odszkodowania lub zostanie ukarany karą administracyjną karą pieniężną lub karą grzywny, Wykonawca 

zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i koszty.  

§ 6  

[czas obowiązywania Umowy]  

Umowa zostaje zawarta na czas od dnia 31 lipca 2022 r. do dnia zakończenia obowiązywania umowy, o której mowa 

w § 1, nie później jednak niż do dnia 31 lipca 2023 r. 

§ 7  

[wypowiedzenie Umowy]  

1. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym, gdy 

Wykonawca:  

1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową;  

2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody Zleceniodawcy;  

3) nie zaprzestał niewłaściwego przetwarzania danych osobowych;  

4) zawiadomi Zleceniodawcę o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w 

szczególności o niespełnianiu wymagań określonych w § 4.  
2. Rozwiązanie niniejszej Umowy przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy, o której mowa 

w § 1. 

3. Umowa ulega rozwiązaniu bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń woli wraz z rozwiązaniem lub 

wygaśnięciem umowy, o której mowa w § 1. 
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4. Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia umowy, o której mowa § 1 oraz niniejszej umowy niezwłocznie, ale nie 

później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe, 

których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych 

pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe przekazanym Zleceniodawcy protokołem, chyba, że 

prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, w którym siedzibę ma Wykonawca, nakazują przechowywanie 

danych osobowych. 

§ 8 

[postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks 

cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.) oraz przepisy RODO i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o 

ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) 

3. Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zleceniodawcy.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniodawcy i jeden dla Wykonawcy.  

    

Zleceniodawca: 

 

 

_________________ 

  

 

 

   

             Wykonawca: 

 

 

                                  _________________ 
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Załącznik Nr 6 do SWZ   

Wykaz Osób 

stosownie do rozdziału VI ust. 2 pkt 4 SWZ 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pod nazwą 

„usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez 

Nowy Teatr” oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zatrudnia następujące osoby posiadające 

legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 

 

Wymagane jest wykazanie minimum 8 osób spełniających wymagania Zamawiającego określone w 

SWZ, przeznaczonymi do wykonywania usługi. Jeżeli wykonawca zaoferował więcej niż to minimum, 

jest zobowiązany wymienić w niniejszym wykazie wszystkie osoby, na dysponowanie którymi powołał 

się w ofercie.  
 

Lp. Imię i nazwisko 
Informacje na temat 

kwalifikacji zawodowych 

Informacja o podstawie 

dysponowania osobą* 

1 2 3 4 

1 
 

 
Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

2 
 

 

Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

3 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

4 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

5 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

6 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

7 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

8 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

9 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

10 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

11 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 
 

12 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

13 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

14 
 Kwalifikowany pracownik 

ochrony fizycznej 

 

 

 

*Należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (rodzaj zawartej umowy).  
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Oświadczamy niniejszym, że osoby wykonujące zamówienie będą posiadały ważne, wymagane 

uprawnienia oraz będą spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w rozdziale VI ust. 2 

pkt 4 SWZ w okresie obowiązywania Umowy. 

 

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich 

wymaganych w rozdziale VI ust. 2 pkt 4 SWZ dokumentów dotyczących pracowników przeznaczonych 

do wykonania zamówienia najpóźniej na 7 dni przed datą rozpoczęcia wykonania usługi. 

 

 

…………………… dnia ……… ………   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               

przedstawiciela Wykonawcy) 
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Załącznik Nr 7 do SWZ   

 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 

stosownie do rozdziału VI ust. 3 SWZ 

 

Ja, niżej podpisany: 

............................................................................................................................................................................ 

 

zobowiązuję się na rzecz (firma i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców): 

............................................................................................................................................................................ 

 

oddać do dyspozycji Wykonawcy, na potrzeby realizacji zamówienia publicznego pod nazwą 

„usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 

Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń organizowanych przez 

Nowy Teatr”, swoje zasoby dotyczące: 

 

A. Zdolności technicznych lub zawodowych, polegające na: 

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

na okres:  

............................................................................................................................................................................ 

 

B. Sytuacji finansowej lub ekonomicznej, w zakresie: 

 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................ 

 

na okres:  

............................................................................................................................................................................ 
  

 

    

…………………… dnia ……… ………   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               
przedstawiciela Wykonawcy) 

UWAGA! Zobowiązanie powinno zawierać wszystkie informacje wynikające z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp. 
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Załącznik Nr 8 do SWZ   

 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

 LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) 

 

Wykonawca:  

 

……………………………………………. 

(nazwa, adres) 

 

ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy Pzp, pod nazwą „usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości 

położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony 

wydarzeń organizowanych przez Nowy Teatr”, oświadcza, że*:  

 

1. Nie należy do grupy kapitałowej. 

 

2. Należy do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami: 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

  

3. Należy do grupy kapitałowej wraz z następującymi podmiotami, które złożyły odrębną ofertę 

w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (oferta Wykonawcy została 

przygotowana niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej). 

 

1) ________________________________________ 

2) ________________________________________ 

3) ________________________________________ 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Załączniki: 

 

1. Dokumenty/informacje potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego 

Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (w wypadku złożenia oświadczenia 

w pkt 3)** 

 

** jeśli dotyczy 

 

 

                  

…………………… dnia ……… ………   ……………………………………………..                                                

(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               
przedstawiciela Wykonawcy) 

 

Uwaga! W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, powyższe oświadczenie 

składa każdy wykonawca 
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