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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 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 (Dz.U. z 

2019 poz. 2019 z późn. 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. W przypadku gdy przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen 

technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych o których mowa w art. 101 

ust. 1 pkt. 2 oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. W przypadku gdy w SWZ pojawią się wskazania znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia używanych do realizacji zamówienia materiałów należy rozumieć, zgodnie z 

przepisem art. 99 ust. 5 ustawy Pzp, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a 

określenia te należy traktować jako przykładowe pod względem parametrów technicznych i 

funkcjonalnych. Jeśli gdziekolwiek w dokumentacji przedmiot zamówienia określony został przez 

wskazanie znaków towarowych, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, to Zamawiający 

dopuszcza możliwość zastosowania produktów równoważnych, wskazując, iż minimalne wymagania, 

jakim mają odpowiadać rozwiązania równoważne, to wymagania nie gorsze od parametrów produktów 

wskazanych za pomocą znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu.  

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.  

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


 

 3 

 

1. Termin rozpoczęcia: od dnia 15 lipca 2021 r. 

2. Termin zakończenia: do dnia 31 lipca 2022 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 (wzór 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 art. 108 

ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1-10 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy PZP. 

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 2020 poz. 838 z późn. zm.). 

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 z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2020 poz. 838 t.j.; dalej: “ustawa o ochronie”), 

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. 

 

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

ochronie, 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.  
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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 z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 838  

późn. zm.); 

- 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. 

  

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 2019 r. 

poz. 1040, 1043 i 1495). 

Wykonawca najpóźniej na 7 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 

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

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).  

 

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. 
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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. 

 

 

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 
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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. 

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 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) 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 z późn. zm.) 

 

 

 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 
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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 przy użyciu 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. 

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 z poźn. zm.) 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 z późn. zm.), 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, 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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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-e6fa2ece-cabc-11eb-911f-

9ad5f74c2a25 

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 

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).  

 

 

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
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IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 20 lipca 2021 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.  

 

 

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 21 czerwca 2021 roku do godziny 12:00 na zasadach 

opisanych w Roz. VIII SWZ.  

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. 
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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 21 czerwca 2021 r. o godzinie 14:00 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.  

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 wzorze 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 we wzorze umowy, która stanowi 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; 
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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. 

 

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. 



 

 13 

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. 

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności min. 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu 

faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w umowie, której wzór stanowi 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. 
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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. 

 

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. 
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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: 

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:  
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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 14-18 czerwca 2021 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: 

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 – Wzór 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. 
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