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SINFONIA VARSOVIA 

ul. Grochowska 272, 03-849 Warszawa 

NIP 525 241 43 53, REGON 141246217 

 

 

ZP/PN/1/2022 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzenia negocjacji na usługi społeczne pn.: 

 

Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa systemu zabezpieczenia technicznego na terenie 

siedziby Sinfonii Varsovii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro (bez podatku VAT). 
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Rozdział I. Zamawiający 

 

1. Zamawiającym jest Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 

272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, 

REGON: 141246217, zwana dalej „zamawiającym”. 

2. Numer telefonu zamawiającego: (22) 582 70 82 lub (22) 582 70 72. 

3. Adres poczty elektronicznej zamawiającego: sekretariat@sinfoniavarsovia.org. 

4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  

https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-pzp/. 

5. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji 

warunków zamówienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-

pzp/. 

6. Godziny pracy zamawiającego: w dni robocze (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) 

od godz. 8:30 do godz. 16:30. 

7. Postępowanie prowadzone jest pod numerem: ZP/PN/1/2022, którym należy się posługiwać w 

dokumentach i korespondencji związanej z postępowaniem. 

8. Opis siedziby Zamawiającego: 

       W siedzibie Zamawiającego znajduje się zespół zabudowań dawnego Instytutu Weterynarii,    

       położony na terenie dzielnicy Praga Południe, na skraju historycznego obszaru Grochowa, na     

       działce o nr ew. 24 w obrębie 3-02-08, o powierzchni łącznej 26074 m2. Od południa przebiega    

       ul. Grochowska od zachodu przebiega ul. Terespolska, za którą rozpoczyna się obszar Kamionka,  

       od wschodu zespół graniczy z terenem parku publicznego z dużym placem zabaw dla dzieci,  

       natomiast od północny graniczy bezpośrednio z terenem zabudowy mieszkaniowej  

       wielorodzinnej, który powstał na miejscu zabudowy produkcyjnej z lat 60 ‐tych XX wieku i  

       terenem szkoły z lat 50‐tych XX wieku. W bliskim sąsiedztwie zespołu, po drugiej stronie ul.  

       Terespolskiej znajduję się Ratusz dzielnicy Praga Południe, natomiast w kierunku północno ‐  

       zachodnim przy ul. Terespolskiej znajduje się siedziba sądu okręgowego. W obrębie dawnego  

       zespołu Instytutu Weterynarii znajduje się 5 obiektów w zróżnicowanym stanie technicznym i  

       estetycznym. Cały teren zespołu znajduje się w rejestrze zabytków. W centrum zespołu znajduje  

       się największy, jak dotychczas i najbardziej okazały  gmach, a zaraz za nim od strony północno –  

       wschodniej regularny skwer – park. Narożniki zespołu zajmują niższe parterowe (od strony ul.  

       Grochowskiej) i wyższe – dwukondygnacyjne budynki. Od 2018 roku na terenie siedziby  

       Zamawiającego stanął pawilon edukacyjno – koncertowy o charakterze namiotu, w którym  

       odbywają się cykle koncertów i zajęć edukacyjnych.  Część koncertów jest też realizowana w Sali  

       prób orkiestry i centralnie usytuowanym gmachu tzw. Pałacu. Obecnie spośród pięciu  

       zabytkowych budynków ze względu na zły stan techniczny tylko centralnie zlokalizowany gmach  

       główny jest częściowo dopuszczony do użytkowania. Zarówno Sala prób orkiestry jak i  

       pomieszczenia biurowe zostały zlokalizowane we współczesnych docelowo przeznaczonych do  

       rozbiórki budynkach. 

 

9. Plan siedziby Zamawiającego przedstawia poniższa grafika: 

mailto:sekretariat@sinfoniavarsovia.org
https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-pzp/
https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-pzp/
https://www.bip.sinfoniavarsovia.org/postepowania-pzp/


3 

 

 
 

10. System zabezpieczenia technicznego w siedzibie Zamawiającego składa się z następujących 

elementów: 

 Nazwa urządzenia Ilość 

Dahua DHI-NVR5432-4KS2     Rejestrator NVR 32kanałów HDMI 1 

Dahua DHI-NVR5216-16P-4KS2     Rejestrator NVR 16 kanałów HDMI 1 

Hikvison DS-7608NI-E2/A .Rejestrator NVR 8 kanałów HDMI 1 

HDD 6TB WD60PURX  (64MB) 2 

HDD 8TB WD80PURX  (64MB) 2 

HDD 4TB WD40PURX  (64MB) 1 

Kamera obrotowa SD59225U-HNI 4 

Kamera stacjonarna  IPC-HDBW1431E 1 

Kamera stacjonarna  IPC-HFW2231T-ZS 2 

https://ivolta.pl/ds-7608ni-e2-a-rejestrator-nvr-8-kanalow-hdmi/7854/produkt/
https://ivolta.pl/ds-7608ni-e2-a-rejestrator-nvr-8-kanalow-hdmi/7854/produkt/
https://ivolta.pl/ds-7608ni-e2-a-rejestrator-nvr-8-kanalow-hdmi/7854/produkt/
https://ivolta.pl/ds-7608ni-e2-a-rejestrator-nvr-8-kanalow-hdmi/7854/produkt/
https://ivolta.pl/ds-7608ni-e2-a-rejestrator-nvr-8-kanalow-hdmi/7854/produkt/
https://ivolta.pl/ds-7608ni-e2-a-rejestrator-nvr-8-kanalow-hdmi/7854/produkt/
https://ivolta.pl/ds-7608ni-e2-a-rejestrator-nvr-8-kanalow-hdmi/7854/produkt/
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Kamera stacjonarna IPC-HFW2320R-VFS-IRE6 15 

Kamera stacjonarna  DS-2CD2642FWD-I 7 

Radio MikroTik  SXT SA5 (RBSXTG-5HPnD-SAr2) 25 

Monitor 43 cale Philips BDM4350    1 

Monitor NEOVO  27 cali   L-W27C 1 

Telewizor 32 cale Philips 32PFT4131 1 

Monitor NEOVO  27 cali   L-W27C 1 

Switch 10 portowy  PFS3010-8ET-96  Dahua 1 

Monitor NEOVO  27 cali   L-W27E 1 

Szafa RACK 12 U 1 

 

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia 

 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zwane dalej „postępowaniem”, prowadzone 

jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

zwanej dalej „PZP”, oraz niniejszej specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”. 

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w którym 

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 

Wykonawcy, a następnie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia 

negocjacji. 

3. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia 

negocjacji. 

4. Postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia 

będące usługami społecznymi wymienionymi w załączniku XIV do dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 

uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. 

5. Szacowana wartość zamówienia publicznego, zwanego dalej „zamówieniem” lub „zamówieniem 

publicznym”, jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro (bez podatku od towarów i 

usług). 

6. Przy udzielaniu zamówienia stosuje się przepisy PZP właściwe dla zamówień klasycznych, 

o wartości mniejszej niż progi unijne określone w art. 3 PZP. 

 

Rozdział III. Informacje dodatkowe 

 

1. Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub 

dołączenia katalogów elektronicznych do oferty. 
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5. Zamawiający nie formułuje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 

ust. 2 pkt 2 PZP. 

6. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez 

wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 

7. Zamawiający wymaga, aby wykonawca i podwykonawca zatrudniali osoby wykonujące czynności 

polegające na bezpośredniej ochronie osób i mienia na terenie siedziby zamawiającego na 

podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób, a także uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz 

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określają „Projektowane postanowienia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego” stanowiące załącznik nr 1 do SWZ. 

 

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. KOD CPV - 79710000-4 – usługi ochroniarskie. 

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie bezpośredniej całodobowej usługi fizycznej ochrony 

osób i mienia oraz obsługa systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Zamawiającego. 

3. Zamówienie obejmuje również dodatkową bezpośrednią ochronę fizyczną wydarzeń kulturalnych 

organizowanych przez Zamawiającego na terenie jego siedziby w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego (około 40 wydarzeń w okresie obowiązywania umowy). 

4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert 

częściowych ze względu na kompleksowy charakter usług objętych zamówieniem. Usługa ochrony w 

przedmiotowym postępowaniu stanowi jednorodne zadanie. Brak jest racjonalnych i ekonomicznych 

podstaw do zlecania usługi o takim samym charakterze różnym wykonawcom, ze względu na to, iż 

zamawiający wymaga, by praca wszystkich osób świadczących usługi w ramach kompleksowej 

ochrony była koordynowana i nadzorowana bezpośrednio przez jednego wykonawcę z uwagi na 

komplementarność tych usług oraz w celu wyeliminowania barier komunikacyjnych. Podział 

zamówienia na części jest nieuzasadniony funkcjonalnie, ponieważ powodowałby po stronie 

zamawiającego konieczność wprowadzania dodatkowych mechanizmów koordynowania usług 

świadczonych przez różnych wykonawców. Przedmiotem usługi jest ochrona siedziby zamawiającego 

oraz organizowanych na terenie siedziby przez zamawiającego imprez kulturalnych, a zatem podział 

zamówienia na części wymagałby dokonywania wymuszonego i nieuzasadnionego topograficznie 

podziału siedziby na różne strefy ochrony. Z kolei wyodrębnienie części zamówienia dotyczącej 

obsługi systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby zamawiającego monitorującego jest 

nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpośredniej obsługi 

tego systemu przez wykonawcę zapewniającego usługi bezpośredniej ochrony osób i mienia. 

5. Usługa bezpośredniej, całodobowej fizycznej ochrony polegać będzie na działaniach mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób, zapewnienie 

bezpieczeństwa mienia przed zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w tym zapobieganie 

przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczeniu do wstępu osób 

nieuprawnionych na chroniony teren. Szczególnie do obowiązków wykonawcy wynikających z 

realizacji przedmiotu zamówienia należą: 

1) niezwłoczne powiadamianie Policji w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, 

włamania, napadu, dewastacji mienia, itp., 
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2) niezwłoczne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego w razie zaistnienia nieszczęśliwego 

wypadku, jak również usiłowania dokonania lub dokonania napadu, o ile zachodzi taka 

konieczność, 

3) niezwłoczne powiadamianie Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia 

próby podpalenia, 

4) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o awarii instalacji elektrycznej,  

5) natychmiastowe informowanie przedstawicieli Zamawiającego o innych zaistniałych 

awariach, 

6) sprawdzanie czy osoby przebywające w ochranianych budynkach poza  godzinami pracy są do 

tego uprawnione, 

7) zabezpieczanie przed wjazdem na ochraniany teren nieupoważnionych pojazdów,  

8) dokonywanie obchodów ochranianych budynków celem skontrolowania prawidłowego 

zamknięcia wszystkich okien, drzwi zewnętrznych, krat wewnętrznych i zewnętrznych, 

pilnowania ładu i porządku na terenie z uwzględnieniem szkód powstałych przez czynniki 

atmosferyczne, 

9) podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji umowy, 

10) prowadzenie portierni oraz książki wydawania i zdawania kluczy,  

11) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 

umowy w środki przymusu bezpośredniego: pałka, paralizator i kajdanki oraz 

bezprzewodowy system łączności tj. telefony komórkowe, które będą zapewniać 

przedstawicielom Zamawiającego bezpośredni kontakt z pracownikami ochrony,  

12) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w odpowiednie umundurowanie oraz 

identyfikatory z imieniem i nazwiskiem każdego z nich, 

13) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w piloty napadowe umożliwiające szybkie 

wezwanie grupy interwencyjnej oraz latarki, 

14) prowadzenie książki raportów, odnotowując w niej godziny pracy pracowników ochrony, 

datę, godzinę i treść spostrzeżeń dotyczących przedmiotu zamówienia. Zamawiający ma 

prawo wglądu w książkę raportów w każdym czasie. Książka raportów będzie dostępna w 

portierni. Każdy pracownik ochrony obejmujący służbę ma obowiązek zapoznania się z 

raportem z poprzedniej zmiany. Jeżeli w raporcie są istotne informacje dotyczące obiektu, 

należy je niezwłocznie przekazać wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego, 

15) zamawiający wymaga, aby co najmniej raz na 24 godziny pracownicy ochrony byli 

kontrolowani przez pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników  

ochrony fizycznej. Fakt kontroli musi zostać odnotowany w książce raportów.  

6. W 2022 roku Zamawiający przewiduje rozpoczęcie na swoim terenie pierwszego etapu robót 

budowlanych przewidzianych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych 

obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część 

A). W związku z tym obszar objęty usługami ochrony ulegnie od rozpoczęcia robót budowlanych 

zmniejszeniu o 12.049 m2. Zamawiający powiadomi wykonawcę, z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem, o przekazaniu części terenu wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie robót 

budowlanych na terenie siedziby Zamawiającego spowoduje zmniejszenie zakresu usług ochrony.  

7. Zamawiający oczekuje, że ochrona fizyczna będzie prowadzona całodobowo w dwóch wariantach: 
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1) przed przekazaniem wykonawcy robót budowlanych placu budowy: przez dwóch kwalifikowanych 

pracowników ochrony: jeden z kwalifikowanych pracowników ochrony będzie obserwował obraz z 

kamer monitorujących teren i w razie konieczności wzywał patrol Interwencyjny, Policję lub Straż 

Miejską jednocześnie informując Zamawiającego o powstaniu sytuacji zagrożenia, a drugi będzie 

wykonywał obchody terenu. Pracownicy mogą się wymieniać obowiązkami podczas pełnienia służby. 

Zamawiający przewiduje, że usługi ochrony będą realizowane w systemie 24 godzinnych zmian. 

2) po przekazaniu wykonawcy robót budowlanych placu budowy: przez jednego kwalifikowanego 

pracownika ochrony w godzinach od 7:00 do 19:00 i przez dwóch kwalifikowanych pracowników 

ochrony w godzinach od 19:00 do 7:00. W ciągu dnia kwalifikowany pracownik ochrony będzie 

obserwował obraz z kamer monitorujących teren i w razie konieczności wzywał patrol Interwencyjny, 

Policję lub Straż Miejską jednocześnie informując Zamawiającego o powstaniu sytuacji zagrożenia. W 

godzinach wieczornych i nocnych jeden z kwalifikowanych pracowników ochrony będzie obserwował 

obraz z kamer monitorujących teren, drugi będzie wykonywał obchody terenu. Zamawiający 

przewiduje, że usługi ochrony również w tym wariancie będą realizowane w systemie 24 godzinnych 

zmian. 

Zamawiający zastrzega, że może nie nastąpić przekazanie placu budowy, w takim przypadku ochrona 

będzie realizowana wg wariantu pierwszego.  

8. Zamawiający wymaga, aby wszyscy przewidziani do realizacji przedmiotowych usług pracownicy 

ochrony posiadali uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony. Wszyscy pracownicy 

posiadający prawo dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, w tym wykonujący codzienne 

działania w zakresie wideo nadzoru, muszą przejść szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych i 

zapoznać się z przepisami o ochronie danych osobowych i wytycznymi w zakresie nadzorowania 

systemu, w tym zabezpieczania, kopiowania i udostępniania danych, w takim stopniu, w jakim są one 

potrzebne do wykonywanych przez nich zadań. W trakcie szkolenia trzeba zwrócić uwagę na unikanie 

ujawniania nagrań z wideo nadzoru komukolwiek poza osobami upoważnionymi. Pracownicy 

posiadający prawo dostępu do systemu, wykonujący codzienne działania w zakresie wideo nadzoru, 

muszą podpisać zobowiązania do zachowania poufności, w których oświadczą, że nie będą 

przekazywać, pokazywać lub w inny sposób ujawniać treści nagrań z wideo nadzoru nikomu, kto nie 

ma do nich dostępu.  

9. Wykonawca, który zostanie wybrany będzie zobowiązany do napisania i przedstawienia 

Zamawiającemu do akceptacji, w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zawarcia umowy 

Instrukcji Ochrony. Instrukcja Ochrony musi zawierać co najmniej następujące elementy: 

1) Cel  i podstawę ochrony; 

2) Definicje i pojęcia; 

3) Charakterystykę chronionego obiektu; 

4) Analizę zagrożeń dla chronionego obiektu;  

5) Ocenę aktualnego stanu ochrony; 

6) Zasady organizacji i wykonywania zadań ochronnych; 

7) Podmiot ochraniający; 

a) Skład ochrony;  

b) Prawa i obowiązki pracowników ochrony; 

c) Szczegółowe zadania dla pracowników ochrony; 

d) System kontroli obchodów; 

e) System łączności; 
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f) Metody ograniczenia fluktuacji kadrowej pracowników ochrony. 

g) Opisu dobrych praktyk przewidzianych do zastosowania uwzgledniających specyfikę 

działalności Zamawiającego (instytucja kultury) 

8) Instrukcję zarządzania systemem monitoringu; 

9) Zasady współpracy ze służbami ratowniczymi i porządkowymi. 

10. Wykonawca usług ochrony zmodyfikuje i uaktualni Instrukcję do 14 dni od powiadomienia przez 

Zamawiającego o zmniejszeniu zakresu. 

11. Pracownicy, którzy będą realizować usługi dodatkowej ochrony fizycznej podczas wydarzeń 

kulturalnych i koncertów realizowanych przez Zamawiającego muszą posiadać pozwolenie na broń 

palną lub co najmniej 3-letnie udokumentowane  doświadczenie zawodowe pracy w Patrolach 

Interwencyjnych. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

13. W celu prawidłowej realizacji zamówienia wykonawca musi dysponować co najmniej:  

a. 8 pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony 

fizycznej. Osoby te powinny posiadać aktualne szkolenia BHP, ppoż. i w zakresie pomocy 

przedmedycznej.  Dodatkowo z uwagi na charakter działalności Zamawiającego osoby te 

powinny cechować się kulturą osobistą i umiejętnościami interpersonalnymi oraz 

odpornością na stres. Zamawiający wymaga również, aby wszystkie osoby skierowane przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia  dysponowały aktualnymi badaniami lekarskimi i  nie 

będą posiadały ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką 

uniemożliwiających lub utrudniających wykonywanie przedmiotu zamówienia. 

b. stacją monitorowania systemów alarmowych; 

c. co najmniej 10 grupami interwencyjnymi złożonymi z co najmniej 2 kwalifikowanych 

pracowników ochrony wyposażonych w broń, gwarantującymi dojazd do siedziby 

Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 20 minut od wezwania przez cała dobę. 

14. Bezpośrednia ochrona fizyczna terenu i siedziby Zamawiającego będzie realizowana w 

następujących formach: posterunku stałego, patroli oraz interwencji Grup Interwencyjnych. 

15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego zwiększenia ilości pracowników ochrony. 

Potrzeba zwiększenia obsady będzie przekazywana Wykonawcy, co najmniej z 5 dniowym 

wyprzedzeniem. Zamawiający w takim przypadku będzie określał ilość godzin na jaką zwiększenie 

będzie obowiązywać. Minimalna ilość zwiększenia to 6 osobo/roboczogodzin. Wykonawca nie może 

odmówić zwiększenia ilości pracowników ochrony.  

16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru pracowników, którzy wykonywać będą usługę ze 

składu przedstawionego przez Wykonawcę. W tym celu przedstawiciel Zastępca Dyrektora Sinfonia 

Varsovia lub osoba przez niego wskazana może przeprowadzić rozmowę wstępną z ww. osobami. W 

sytuacji, w której wybrany pracownik Wykonawcy nieprawidłowo wypełniał będzie swoje obowiązki 

Wykonawca zastąpi takiego pracownika innym, na polecenie Zastępcy Dyrektora Zamawiającego. 

Zmiana pracownika nastąpi na pisemne lub w szczególnych wypadkach telefoniczne żądanie 

Zamawiającego, w którym wskazane zostaną przyczyny żądania. 

17. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania Zamawiającemu rozkładu godziny pracy 

pracowników ochrony na poszczególnych stanowiskach w formie elektronicznej i pisemnej, celem 

jego zatwierdzenia najpóźniej do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego rozkład 
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dotyczy. Każdorazowa zmiana rozkładu godzin pracy wymaga uzgodnienia pisemnego przez 

Zamawiającego. 

18. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo na żądanie Zamawiającego przekładać zbiorczą 

listę osób wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego wraz z potwierdzeniem warunków 

zatrudnienia, uprawnień i doświadczenia. 

19. Wszelkie zmiany w obsadzie pracowników ochrony należy uzgadniać z Zamawiającym 

przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany z wyłączeniem przypadków losowych niemożliwych 

do przewidzenia wcześniej. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kserokopii świadectwa 

kwalifikowanego pracownika ochrony, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

21. Za przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy przez osoby wykonujące 

zadania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

22. Wykonawca zapewni całodobowy, bieżący nadzór i kontrolę nad pracownikami ochrony w postaci 

wyznaczenia do tego celu Koordynatora Ochrony ze strony Wykonawcy. Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu numery telefonów, umożliwiające całodobowy kontakt z Koordynatorem Ochrony. 

23. Ponadto Zamawiający wymaga, aby podczas organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń 

kulturalnych, w tym koncertów, Wykonawca zapewnił usługi dodatkowej ochrony fizycznej w 

obsadzie wskazanej przez Zamawiającego Szacowany czas trwania ochrony podczas wydarzeń 

kulturalnych - do 6 godzin. Pracownicy ochrony zaangażowani podczas wydarzeń kulturalnych, w tym 

koncertów, muszą posiadać pozwolenie na broń palną lub co najmniej 3-letnie udokumentowane  

doświadczenie zawodowe w pracy. Zamawiający przewiduje w okresie trwania umowy organizację 

wydarzeń kulturalnych wymagających ochrony w liczbie nie większej niż 40. 

 

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia 

 

Termin wykonania zamówienia obejmuje okres 23 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, jednak nie wcześniej niż od dnia 01-04-2022 r. 

 

Rozdział VI. Podwykonawstwo 

 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

objętych zamówieniem. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli 

są już znani. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie 

usług, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa 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. 

6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

 

Rozdział VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków 

 

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

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ, 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania z przyczyn określonych w SWZ. 

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

postępowaniu dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - w odniesieniu do tego warunku 

zamawiający nie formułuje wymagań; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika 

to z odrębnych przepisów - wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na 

działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną zgodnie z ustawą z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający nie 

formułuje wymagań; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej - w odniesieniu do tego warunku zamawiający wymaga, 

aby wykonawca wykazał, że: 

a) dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. że dysponuje 

lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia: 

i. koordynatorem ochrony posiadającym wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony oraz co najmniej trzy letnie doświadczenie w nadzorowaniu pracowników 

ochrony; 

ii. ośmioma pracownikami ochrony fizycznej wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony;  

b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym – tj. że dysponuje lub będzie 

dysponował podczas realizacji zamówienia: 

i. stacją monitorowania systemów alarmowych, 

ii. co najmniej 10 grupami interwencyjnymi gwarantującymi dojazd do siedziby 

zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 20 minut; 

c) posiada odpowiednie doświadczenie, tj. że w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności 
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jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych również wykonuje należycie) co najmniej dwie usługi (realizowane na 

podstawie odrębnych umów), których przedmiot obejmował wykonywanie przez okres 

minimum 12 miesięcy usług polegających na ochronie osób i mienia w instytucjach 

użyteczności publicznej posiadających teren zewnętrzny o powierzchni nie mniejszej niż 

20 tys. m2 z wykorzystaniem systemów zabezpieczenia technicznego, o wartości każdej z 

poszczególnych usług nie mniejszej niż 300.000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) 

w okresie wynoszącym co najmniej 12 miesięcy; w przypadku usług nadal wykonywanych 

trwających krócej niż 12 miesięcy, wartość zrealizowanej części zamówienia na dzień 

składania ofert nie może być mniejsza niż 300.000 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy 

złotych). 

3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie 

postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez 

wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub 

zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

4. Wykonawca samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu. 

5. Jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu 

dotyczącego zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia polegać będzie na doświadczeniu 

podmiotu udostępniającego zasoby, podmiot ten musi wykazać się całym wymaganym 

doświadczeniem (warunek ten nie zostanie spełniony, jeżeli wykonawca i podmiot 

udostępniający zasoby wykażą się wspólnie wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich 

indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym doświadczeniem). 

6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia całym 

wymaganym doświadczeniem musi wykazać się co najmniej jeden z tych wykonawców, który 

wykona usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (warunek ten nie zostanie 

spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą się 

wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykaże się całym wymaganym 

doświadczeniem). 

 

Rozdział VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania 

 

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 108 ust. 1 PZP, tj. 

wykonawcę: 

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu 

karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w 

art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
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specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 523, 1292, 1559 i 2054),  

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a 

Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia 

przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w 

art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub 

mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 

ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, 

przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo 

przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu 

karnego, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym 

mowa w pkt 1; 

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o 

zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania 

ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie 

spłaty tych należności; 

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca 

zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w 

szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty 

częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że 

przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji 

wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z 

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

ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji 

może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, w stosunku do 

którego zachodzą okoliczności określone w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 PZP, tj. wykonawcę: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 

likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest 

zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury; 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 

uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie 

wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

3) jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2 PZP, którego nie można 

skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub 

nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie 

wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, 

co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady; 

5) który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego 

w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w 

postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 

przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje 

lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych; 

6) który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował 

pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia; 

7) który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w 

błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3. Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 111 PZP, z zastrzeżeniem wyjątków 

określonych w art. 109 ust. 3 i art. 110 ust. 2 PZP. 

 

Rozdział IX. Podmiotowe środki dowodowe 

 

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz 

spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda złożenia 

następujących podmiotowych środków dowodowych: 

1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej 

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

konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo 

oświadczenia 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; wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do 

SWZ; 
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2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji; 

3) aktualnej koncesji na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia; 

4) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat (licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin 

składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z 

podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te 

usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 

usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich 

należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (licząc wstecz 

od dnia, w którym upływa termin składania ofert); wykaz ten wraz z dowodami 

określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, powinien 

potwierdzać, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 

VII ust. 2 pkt 4 lit. c SWZ; wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 5 do SWZ; 

5) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także wykonywanych przez nie funkcji oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami; wykaz ten powinien potwierdzać, iż wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VII ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ, a w 

szczególności wskazywać - odpowiednio dla poszczególnych osób - kwalifikacje zawodowe,  

oraz doświadczenie poszczególnych osób; wzór wykazu osób skierowanych do realizacji 

zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ; 

2. Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza: 

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie 

wskazanym przez zamawiającego, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw 

wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, 

tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 

4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków 

dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych 

środków dowodowych 

5. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z 

innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dotyczy usług, w których wykonaniu 

wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. 
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6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 

zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego 

aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność 

gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej 

z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty 

te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

7. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo 

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem 

sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

8. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać 

za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

PZP (w rozdziale IX ust. 1) dane umożliwiające dostęp do tych środków. 

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które 

zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i 

aktualność. 

10. W zakresie nieuregulowanym przepisami PZP lub postanowieniami SWZ do oświadczeń i 

dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w szczególności 

przepisy rozporządzenia 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 oraz rozporządzenia 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. 

11. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania, zamawiający 

może na każdym etapie postępowania, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub 

niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia. 

12. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki 

dowodowe nie są już aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, 

aktualnych na dzień ich złożenia. 

13. W przypadku, gdy złożone przez wykonawcę dokumenty lub oświadczenia dotyczące warunków 

udziału w postępowaniu zawierają dane wyrażone w innych walutach niż złoty polski, 
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zamawiający przeliczy te wartości na walutę polską przyjmując jako kurs przeliczeniowy średni 

kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w dniu publikacji takiego ogłoszenia nie 

będzie publikowany średni kurs danej waluty, zamawiający przeliczy te wartości na walutę polską 

przyjmując jako kurs przeliczeniowy średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank 

Polski z najbliższego dnia poprzedzającego dzień publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, w którym taki średni kurs danej waluty został opublikowany. 

 

Rozdział X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej 

podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków prawnych. 

2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

3. 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, którego wzór stanowi 

załącznik nr 7 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca, 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że 

stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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. 

6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu 

udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby 
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wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem 

lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. 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. 

9. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 

zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP (w rozdziale IX 

ust. 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 ze wzorem 

stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ. 

 

Rozdział XI. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w ramach spółki cywilnej 

lub konsorcjum). 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno 

być załączone do oferty. 

3. Zamawiający nie wymaga od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty. 

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, jeżeli jest wymagane. 

5. Postanowienia SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym 

mowa w art. 125 ust. 1 PZP (w rozdziale IX ust. 2 pkt 1 SWZ), 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. 

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na 

zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy, którego wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ. 

 

Rozdział XII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający 

będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i 

organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej 
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1. Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków 

określonych w przepisach PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez 

środki komunikacji elektronicznej należy rozumieć środki komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami w 

zakresie: 

1) składania ofert (a także zmiany lub wycofania oferty) odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz strony ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal; 

niedopuszczalne jest złożenie lub zmiana oferty poprzez przesłanie jej na adres e-mail - 

oferta przesłana w taki sposób zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6 PZP; 

2) który nie dotyczy składania ofert - odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej pod adresem e-mail wskazanym do korespondencji w rozdziale I SWZ; 

3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. 

Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do 

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

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

ich przekazania na ePUAP. 

7. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu 

klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”. 

8. Z wyłączeniem złożenia, zmiany i wycofania oferty, komunikacja w postępowaniu pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień 

oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej 

– adres: dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org. We wszelkiej korespondencji związanej z 

postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem postępowania nadanym przez 

zamawiającego. 

9. Osobą uprawnioną do komunikowania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego jest: Dorota 

Żurek, adres email: dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org. 

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny 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 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. 

11. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org
mailto:dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org
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12. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

13. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 12, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. 

14. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w 

ust. 12, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia 

terminu składania ofert. 

15. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 13 nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

16. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej postępowania. 

17. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ. 

18. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

19. Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 

udostępniona SWZ. 

20. Dokonaną zmianę treści SWZ zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

21. W przypadku gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, 

zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, o którym mowa w art. 

267 ust. 2 pkt 6 PZP. 

 

Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowania oferty 

 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami zamawiającego określonymi w SWZ. 

3. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

4. Ofertę składa się na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. 

5. W ramach oferty należy złożyć: 

1) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 1 SWZ (art. 125 ust. 1 PZP), zgodnie 

ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 7 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 8 do SWZ (jeżeli dotyczy); 

4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy); 
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5) dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania wykonawcy, w tym odpowiednie 

pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 

6. Oferta powinna być podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy, 

zgodnie z zasadami reprezentacji wykonawcy określonymi w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym właściwym rejestrze, albo 

przez należycie umocowanego pełnomocnika. 

7. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego 

właściwego rejestru. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6, jeżeli 

zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile 

wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. 

9. Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie 

wynika z dokumentów, o których mowa w ust. 6, zamawiający żąda od wykonawcy 

pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania 

wykonawcy. 

10. Postanowienia ust. 9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

11. Postanowienia ust. 7-9 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu 

udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy 

niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach. 

12. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 

13. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub 

oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

14. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub 

dokumentów, o których mowa w ust. 7, pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający może żądać od wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów. 

15. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty 

lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do 

zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać 

adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z 

postępowaniem. 

16. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub podpisem osobistym. 

17. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

18. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w 

tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, sporządza się w 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz 

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

19. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 18, przekazywane w 

postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w 

przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 

postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, lub jako 

tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

20. W celu sporządzenia dokumentów określonych w ust. 18 i 19 Zamawiający rekomenduje 

wykorzystanie formatów: pdf., odt., ods., doc., docx. xls., a w celu ewentualnej kompresji danych 

zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .zip, .7z, .rar. 

21. Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę 

na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. 

22. Pliki w innych formatach niż .pdf zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES; plik z 

podpisem należy przekazywać łącznie z dokumentem podpisanym. 

23. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy 

tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i 

kwalifikowanym może sodować problemy w weryfikacji plików.  

24. Oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, w tym 

oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu 

udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 PZP, przedmiotowe środki 

dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, opatruje się 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

25. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego 

zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy niebędącego podmiotem 

udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi 

umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż 

wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot 

udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako 

dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument. 

26. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne 

dokumenty, w tym dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, lub dokumenty 

potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione 

podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego 

dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w 

postaci papierowej. 
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27. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 26, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie 

podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do 

reprezentowania, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia; 

3) innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP - 

odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

28. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 26, może dokonać również notariusz. 

29. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 26-28, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

30. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, dokumenty, 

o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz 

pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

31. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 

117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki 

dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 PZP, niewystawione przez upoważnione 

podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i 

opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu 

opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci 

papierowej. 

32. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 31, dokonuje w przypadku: 

1) podmiotowych środków dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca wspólnie 

ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, 

w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą; 

2) przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 PZP, 

oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, lub zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia; 

3) pełnomocnictwa - mocodawca. 

33. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o 

którym mowa w ust. 31, może dokonać również notariusz. 
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34. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w ust. 31-33, należy rozumieć dokument 

elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający 

zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do 

oryginału. 

35. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest 

równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

36. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania i zmiany oferty został 

opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

37. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

38. Postępowanie jest jawne. 

39. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli 

wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie 

może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP. 

40. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, 

w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio 

oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten 

plik zaszyfrować. 

41. Koszty związane z udziałem w postępowaniu ponosi wykonawca składający ofertę. Zamawiający 

nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

42. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez wykonawcę 

urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie 

Windows, Mac i Linux. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i 

oznaczania czasu odbioru danych: 

1) specyfikacja połączenia - Formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2; 

2) format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z 

kodowaniem UTF-8; 

3) oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera 

i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy; 

4) integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu 

ePUAP; w przypadku wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP 

zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli 

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym 
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dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie 

doręczenia. 

43. System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych: 

1) Microsoft Internet Explorer od wersji 11.0; 

2) Mozilla Firefox od wersji 15; 

3) Google Chrome od wersji 20; 

4) Microsoft Edge. 

 

Rozdział XIV. Wymagania dotyczące wadium 

 

1. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 

 

Rozdział XV. Sposób oraz termin składania ofert 

 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem portalu do dnia 21.03.2022 r. do godziny 8:00. 

2. Do oferty należy dołączyć wymagane w SWZ dokumenty. 

3. O terminie złożenia oferty decyduje czas skutecznego wysłania oferty, a nie czas rozpoczęcia jej 

wprowadzania do portalu. 

 

Rozdział XVI. Termin otwarcia ofert 

 

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2022 r. o godzinie 9:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania. 

3. W przypadku awarii portalu (systemu teleinformatycznego), która powoduje brak możliwości 

otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie 

po usunięciu awarii. 

4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia 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. 

 

Rozdział XVII. Termin związania ofertą 

 

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.04.2022 r. 

2. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. 
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3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, 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. 

4. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 3, wymaga złożenia przez 

wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

 

Rozdział XVIII. Sposób obliczenia ceny oferty 

 

1. Wykonawca obowiązany jest wskazać w ofercie : 

1) cenę netto, wartość podatku od towarów i usług oraz cenę brutto za 1 roboczogodzinę 

ochrony fizycznej; 

2) cenę netto, wartość podatku od towarów i usług oraz cenę brutto za 1 roboczogodzinę 

dodatkowej ochrony fizycznej – podczas wydarzeń kulturalnych organizowanych przez 

zamawiającego; 

3) liczbę grup (patroli) interwencyjnych, którymi wykonawca dysponuje lub będzie dysponował 

podczas realizacji zamówienia; 

4) czas dojazdu od zgłoszenia patrolu interwencyjnego do siedziby zamawiającego. 

2. Wykonawca obowiązany jest podać ceny zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 2 do SWZ. 

3. Pod pojęciem ceny rozumieć należy cenę, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z 

dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, tj. wartość wyrażoną w 

jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub 

usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na 

podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od 

towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 

4. Ceny ofertowe brutto wskazane w ofercie obejmują wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz projektowanymi 

postanowieniami umowy określonymi w SWZ. 

5. Cena winna być podana w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

6. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych między zamawiającym a wykonawcą. 

7. Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług, dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej 

ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. 

8. W ofercie wykonawca ma obowiązek: 

1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u 

zamawiającego obowiązku podatkowego; 

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą 

prowadziły do powstania obowiązku podatkowego; 

3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, 

bez kwoty podatku; 
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4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie 

miała zastosowanie. 

 

Rozdział XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny 

ofert 

 

1. Zamawiający oceni oferty pod względem spełniania warunków formalnych; oferty nie spełniające 

warunków określonych w przepisach PZP oraz w postanowieniach SWZ zostaną odrzucone w 

przypadkach określonych w przepisach PZP. 

2. Zamawiający oceni oferty według następujących kryteriów oceny ofert: 

 

Lp. Kryterium Waga  (waga) 

1. Cena za 1 roboczo-godzinę ochrony fizycznej 60% 

2. Cena za 1 roboczo- godzinę dodatkowej ochrony fizycznej 20% 

3. Czas dojazdu patrolu interwencyjnego do siedziby 

zamawiającego licząc od zgłoszenia 

20% 

 

3. Punkty w kryterium cena za 1 roboczo - godzinę ochrony fizycznej najwyższą liczbę punktów (60 

punktów) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio 

zgodnie ze wzorem: 

C=Cmin/Cbad x 60 pkt 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

4. Punkty w kryterium cena za 1 roboczo - godzinę dodatkowej ochrony fizycznej (podczas 

wydarzeń kulturalnych) najwyższą liczbę punktów (20 punktów) otrzyma oferta zawierająca 

najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: 

C=Cmin/Cbad x 20 pkt 

gdzie: 

Cmin – oznacza najniższą zaproponowaną cenę, 

Cbad – oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, 

C – oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 

5. W kryterium czasu dojazdu patrolu interwencyjnego do siedziby zamawiającego licząc od 

zgłoszenia ocenie podlegał będzie zaoferowany przez wykonawcę czas, w jakim patrol 

interwencyjny dojedzie do siedziby zamawiającego. Czas dojazdu patrolu nie może być dłuższy 

niż 20 min. Składając ofertę Wykonawca może zaoferować czas dojazdu patrolu interwencyjnego 

wynoszący 20 min., 15 min. lub 10 min. W przypadku gdy wykonawca zaoferuje czas dojazdu inny 

niż 20 min., 15 min. lub 10 min. zamawiający odrzuci ofertę. W przypadku, gdy wykonawca nie 

wskaże żadnego czasu dojazdu, zamawiający przyjmie, że oferowany czas dojazdu to 20 minut. 

Punkty w tym kryterium zostaną przyznane w następujący sposób - w przypadku zaoferowania 

czasu dojazdu patrolu interwencyjnego: 

1) 20 min – oferta otrzyma 0 pkt. 
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2) 15 min - oferta otrzyma 10 pkt. 

3) 10 min - oferta otrzyma 20 pkt.  

6. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowaniu liczby punktów 

uzyskanych w poszczególnych kryteriach uzyska największą liczbę punktów. 

7. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki. 

8. Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta łącznie w ramach wszystkich kryteriów 

wynosi 100 pkt. Przyjmuje się, że w zakresie kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty 1% wagi 

kryterium = 1 pkt. 

9. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących 

treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

10. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami PZP, którego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

SWZ, tj. oferta, która w wyniku oceny ofert uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów. 

 

Rozdział XX. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 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 umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, 

o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie 

podstawowym złożono tylko jedną ofertę. 

3. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia nie mniejszej niż 10.000.000 

zł na jedno i wszystkie zdarzenia zgodnie z „Projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie 

zamówienia publicznego” stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii 

umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

Rozdział XXI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

Rozdział XXII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

1. Udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego z 

wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami PZP. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i 

czasie wyznaczonym przez Zamawiającego, na warunkach określonych w „Projektowanych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego” stanowiących załącznik nr 1 do 

SWZ. 

3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania 

formy pisemnej, chyba że przepisy odrębne wymagają formy szczególnej. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego w 

przypadkach i na zasadach określonych w przepisach PZP oraz w „Projektowanych 

postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego” stanowiących załącznik nr 1 do 

SWZ. 

 

Rozdział XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy 

 

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP 

przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX PZP. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami PZP czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był 

obowiązany na podstawie przepisów PZP; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający 

był do tego obowiązany. 

3. 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. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w 

którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 

7. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

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

się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

8. Odwołanie zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres 

poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli); 
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2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej 

zamawiającego; 

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP 

odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo 

posiada go nie mając takiego obowiązku; 

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku - numer w innym 

właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie 

ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego 

posiadania; 

5) określenie przedmiotu zamówienia; 

6) wskazanie numeru ogłoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej; 

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania 

o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy; 

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów; 

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania; 

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz 

dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności; 

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli; 

12) wykaz załączników. 

9. Do odwołania dołącza się: 

1) dowód uiszczenia wpisu od odwołania w wymaganej wysokości; 

2) dowód przekazania odpowiednio odwołania albo jego kopii zamawiającemu; 

3) dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania odwołującego. 

10. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia 

Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. 

11. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. 

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, 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. 

14. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarżone w całości, 

czy w części, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 

wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części, z zaznaczeniem 

zakresu żądanej zmiany. 
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15. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy 

PZP nie stanowią inaczej. 

 

Rozdział XXIV. Ochrona danych osobowych 

 

1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (zwanej dalej „RODO”) zamawiający jako administrator danych osobowych 

przedstawia wymagane informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 

Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 

RIA/2/08 (zwana dalej „administratorem”). 

3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pisemnie 

na adres administratora lub poprzez e-mail: sekretariat@sinfoniavarsovia.org. Z inspektorem 

ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 

ust. 1 pkt c) RODO, tj. ze względu na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze  polegającego na obowiązku stosowania 

przepisów ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym; konsekwencją niepodania danych 

będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, osoby, którym zostanie udostępniona dokumentacja dotycząca postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 18 i art. 74 PZP, operator miniPortalu 

prowadzonego przez Urząd Zamówień Publicznych, a także podmioty świadczące na rzecz 

administratora usługi informatyczne, usługi pocztowe oraz usługi prawne. 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, ani organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania cały okres obowiązywania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

9. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje: 

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; 

2) na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania lub uzupełnienia swoich danych 

osobowych; 

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych 

osobowych. 

10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia 

mailto:sekretariat@sinfoniavarsovia.org
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publicznego w zakresie niezgodnym z przepisami PZP, a także nie może naruszać integralności 

protokołu postępowania oraz jego załączników. 

11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgłoszenie żądania ograniczenia 

przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych 

osobowych do czasu zakończenia tego postępowania. 

12. Osobie, której dane są przetwarzane, nie przysługuje: 

1) prawo do usunięcia danych osobowych; 

2) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, ponieważ 

przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. 

13. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie następować zautomatyzowane 

podejmowanie decyzji oraz nie jest stosowane profilowanie. 

14. Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Rozdział XXV. Wykaz załączników 

 

Załączniki do SWZ obejmują: 

1) załącznik nr 1 do SWZ – projektowane postanowienia umowy; 

2) załącznik nr 2 do SWZ – formularz ofertowy; 

3) załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; 

4) załącznik nr 4 do SWZ – oświadczenie o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej; 

5) załącznik nr 5 do SWZ – wykaz usług; 

6) załącznik nr 6 do SWZ – wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia; 

7) załącznik nr 7 do SWZ – zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby; 

8) załącznik nr 8 do SWZ – oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby; 

9) załącznik nr 9 do SWZ – oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 
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Załącznik nr 1 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

 

 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego nr ………………………… 

 

zawarta w dniu …………………………, zwana dalej „umową”, pomiędzy następującymi stronami, 

zwanymi dalej odpowiednio „Stroną” lub „Stronami”: 

 

Sinfonią Varsovią z siedzibą w Warszawie pod adresem (03-849) Warszawa, ul. Grochowska 272, 

instytucją artystyczną, samorządową instytucją kultury Miasta Stołecznego Warszawy, osobą prawną 

zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury Miasta st. Warszawy pod numerem RIA/2/08, NIP: 525-

241-43-53 i REGON: 141246217, zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez 

…………………,  

 

a 

 

………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”. 

 

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na usługi społeczne 

na postawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

„PZP). 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług ochrony 

fizycznej osób i mienia oraz obsługa systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby 

Sinfonii Varsovii w Warszawie przy ul. Grochowskiej 272. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących usług: 

1) bezpośredniej fizycznej ochrony osób i mienia, codziennie przez cały okres obowiązywania 

umowy w następujących formach: posterunku stałego, patroli oraz interwencji patroli 

interwencyjnych; 

2) obsługi systemu zabezpieczenia technicznego, w tym rejestracji i archiwizacji nagranego 

materiału przez cały okres obowiązywania umowy; 

3) dodatkowej bezpośredniej fizycznej ochrony osób i mienia (podczas wydarzeń artystycznych 

organizowanych przez Zamawiającego) - ilość pracowników w zależności od zapotrzebowania 

zgłoszonego przez Zamawiającego; Zamawiający przewiduje organizację nie więcej niż 40 

wydarzeń w okresie obowiązywania umowy. 

3. Ochrona fizyczna musi być prowadzona całodobowo. Szczegóły dotyczące zakresu obowiązków 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na poszczególnych stanowiskach zawarte są w 

opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do umowy. 

4. Usługa bezpośredniej, całodobowej fizycznej ochrony polegać będzie na działaniach mających na 

celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej osób, zapewnienie 

bezpieczeństwa mienia przed zaborem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w tym zapobieganie 
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przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu oraz niedopuszczeniu do wstępu osób 

nieuprawnionych na chroniony teren. Szczególnie do obowiązków Wykonawcy wynikających z 

realizacji przedmiotu zamówienia należą: 

16) niezwłoczne powiadamianie Policji w razie usiłowania dokonania lub dokonania kradzieży, 

włamania, napadu, dewastacji mienia, itp., 

17) niezwłoczne powiadamianie Pogotowia Ratunkowego w razie zaistnienia nieszczęśliwego 

wypadku, jak również usiłowania dokonania lub dokonania napadu, o ile zachodzi taka 

konieczność, 

18) niezwłoczne powiadamianie Straży Pożarnej w razie zaistnienia pożaru lub stwierdzenia próby 

podpalenia, 

19) niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego o awarii instalacji elektrycznej,  

20) natychmiastowe informowanie przedstawicieli Zamawiającego o innych zaistniałych awariach, 

21) sprawdzanie czy osoby przebywające w ochranianych budynkach poza  godzinami pracy są 

do tego uprawnione, 

22) zabezpieczanie przed wjazdem na ochraniany teren nieupoważnionych pojazdów,  

23) dokonywanie obchodów ochranianych budynków celem skontrolowania prawidłowego 

zamknięcia wszystkich okien, drzwi zewnętrznych, krat wewnętrznych i zewnętrznych, 

pilnowania ładu i porządku na terenie z uwzględnieniem szkód powstałych przez czynniki 

atmosferyczne, 

24) podejmowania wszelkich innych niezbędnych czynności mających na celu zapewnienie 

prawidłowej realizacji umowy, 

25) prowadzenie portierni oraz książki wydawania i zdawania kluczy,  

26) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony zatrudnionych przy realizacji przedmiotu 

umowy w środki przymusu bezpośredniego: pałka, paralizator i kajdanki oraz bezprzewodowy 

system łączności tj. telefony komórkowe, które będą zapewniać przedstawicielom 

Zamawiającego bezpośredni kontakt z pracownikami ochrony,  

27) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w odpowiednie umundurowanie oraz 

identyfikatory z imieniem i nazwiskiem każdego z nich, 

28) wyposażenie wszystkich pracowników ochrony w piloty napadowe umożliwiające szybkie 

wezwanie grupy interwencyjnej oraz latarki, 

29) prowadzenie książki raportów, odnotowując w niej godziny pracy pracowników ochrony, datę, 

godzinę i treść spostrzeżeń dotyczących przedmiotu zamówienia; Zamawiający wymaga, aby 

co najmniej raz na 24 godziny pracownicy ochrony byli kontrolowani przez pracownika 

ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników  ochrony fizycznej; fakt kontroli musi 

zostać odnotowany w książce raportów.  

6. W 2022 roku Zamawiający przewiduje rozpoczęcie na swoim terenie pierwszego etapu robót 

budowlanych przewidzianych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych 

obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część 

A). W związku z tym obszar objęty usługami ochrony ulegnie od rozpoczęcia robót budowlanych 

zmniejszeniu o 12.049 m2. Zamawiający powiadomi wykonawcę, z co najmniej 30 dniowym 

wyprzedzeniem, o przekazaniu części terenu wykonawcy robót budowlanych. Rozpoczęcie robót 

budowlanych na terenie siedziby Zamawiającego spowoduje zmniejszenie zakresu usług ochrony. 

7. Ochrona fizyczna będzie prowadzona całodobowo w dwóch wariantach: 

1) przed przekazaniem placu budowy wykonawcy robót budowlanych: przez dwóch 

kwalifikowanych pracowników ochrony: jeden z kwalifikowanych pracowników ochrony będzie 

obserwował obraz z kamer monitorujących teren i w razie konieczności wzywał patrol 

interwencyjny, Policję lub Straż Miejską jednocześnie informując Zamawiającego o powstaniu 

sytuacji zagrożenia, a drugi będzie wykonywał obchody terenu. Pracownicy mogą się 
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wymieniać obowiązkami podczas pełnienia służby. Zamawiający przewiduje, że usługi ochrony 

będą realizowane w systemie 24 godzinnych zmian; 

2) po przekazaniu placu budowy wykonawcy robót budowlanych: przez jednego kwalifikowanego 

pracownika ochrony w godzinach od 7:00 do 19:00 i przez dwóch kwalifikowanych 

pracowników ochrony w godzinach od 19:00 do 7:00. W ciągu dnia kwalifikowany pracownik 

ochrony będzie obserwował obraz z kamer monitorujących teren i w razie konieczności 

wzywał patrol interwencyjny, Policję lub Straż Miejską jednocześnie informując Zamawiającego 

o powstaniu sytuacji zagrożenia. W godzinach wieczornych i nocnych jeden z kwalifikowanych 

pracowników ochrony będzie obserwował obraz z kamer monitorujących teren, drugi będzie 

wykonywał obchody terenu. Zamawiający przewiduje, że usługi ochrony również w tym 

wariancie będą realizowane w systemie 24 godzinnych zmian. 

8. Zamawiający wymaga, aby wszyscy przewidziani do realizacji przedmiotowych usług pracownicy 

ochrony posiadali uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony. Wszyscy pracownicy 

posiadający prawo dostępu do systemu monitoringu wizyjnego, w tym wykonujący codzienne 

działania w zakresie wideo nadzoru, muszą przejść szkolenia w zakresie ochrony danych 

osobowych i zapoznać się z przepisami o ochronie danych osobowych i wytycznymi w zakresie 

nadzorowania systemu, w tym zabezpieczania, kopiowania i udostępniania danych, w takim 

stopniu, w jakim są one potrzebne do wykonywanych przez nich zadań. Pracownicy posiadający 

prawo dostępu do systemu, wykonujący codzienne działania w zakresie wideo nadzoru, muszą 

podpisać zobowiązania do zachowania poufności, w których oświadczą, że nie będą przekazywać, 

pokazywać lub w inny sposób ujawniać treści nagrań z wideo nadzoru nikomu, kto nie ma do nich 

dostępu.  

9. Pracownicy, którzy będą realizować usługi dodatkowej ochrony fizycznej podczas wydarzeń 

kulturalnych i koncertów realizowanych przez Zamawiającego muszą posiadać pozwolenie na broń 

palną lub co najmniej 3-letnie udokumentowane  doświadczenie zawodowe pracy w patrolach 

interwencyjnych. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy z dnia 22 

sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.  

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość czasowego zwiększenia ilości pracowników ochrony. 

Potrzeba zwiększenia obsady będzie przekazywana Wykonawcy, co najmniej z 5 dniowym 

wyprzedzeniem. Zamawiający w takim przypadku będzie określał ilość godzin na jaką zwiększenie 

będzie obowiązywać. Minimalna ilość zwiększenia to 6 roboczogodzin. Wykonawca nie może 

odmówić zwiększenia ilości pracowników ochrony.  

12. Wykonawca zobowiązany będzie każdorazowo na żądanie Zamawiającego przekładać zbiorczą 

listę osób wykonujących usługę na rzecz Zamawiającego wraz z potwierdzeniem warunków 

zatrudnienia, uprawnień i doświadczenia. 

13. Wszelkie zmiany w obsadzie pracowników ochrony należy uzgadniać z Zamawiającym 

przynajmniej na 3 dni przed dokonaniem zmiany z wyłączeniem przypadków losowych 

niemożliwych do przewidzenia wcześniej. 

14. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu kserokopii świadectwa 

kwalifikowanego pracownika ochrony, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 

15. Wykonawca zapewni całodobowy, bieżący nadzór i kontrolę nad pracownikami ochrony w postaci 

wyznaczenia do tego celu Koordynatora Ochrony ze strony Wykonawcy. Wykonawca udostępni 

Zamawiającemu numery telefonów, umożliwiające całodobowy kontakt z Koordynatorem Ochrony. 

16. Ponadto Zamawiający wymaga, aby podczas organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń 

kulturalnych, Wykonawca zapewnił usługi dodatkowej ochrony fizycznej w obsadzie wskazanej 

przez Zamawiającego Szacowany czas trwania ochrony podczas wydarzeń kulturalnych - do 6 

godzin. Pracownicy ochrony zaangażowani podczas wydarzeń kulturalnych muszą posiadać 
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pozwolenie na broń palną lub co najmniej 3-letnie udokumentowane  doświadczenie zawodowe w 

pracy. 

 

§ 2. 

Wykonawca oświadcza, że: 

1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) posiada wymagane obowiązującymi przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia 

działalności gospodarczej i zawodowej niezbędne do wykonania umowy; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy; 

4) posiada odpowiednią zdolność zawodową zapewniającą wykonanie umowy, w tym posiada 

określone w specyfikacji warunków zamówienia doświadczenie wymagane przez 

Zamawiającego oraz dysponuje i przez cały okres obowiązywania umowy będzie dysponował 

określonymi w specyfikacji warunków zamówienia osobami zdolnymi do wykonania umowy, 

które skieruje do jej realizacji. 

 

§ 3. 

1. Do realizacji umowy Wykonawca zapewni pracowników ochrony zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się, na każde wezwanie Zamawiającego do niezwłocznego okazania: 

1) aktualnego zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, 

2) dokumentów potwierdzających uprawnienia i kwalifikacje pracowników, 

3) dokumentów potwierdzających wymagane badania lekarskie pracowników, 

4) dokumentów potwierdzających przeszkolenie pracowników z zakresu przepisów BHP i p.poż. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, skieruje na własny koszt 

wskazanych pracowników, celem zapoznania się z charakterystyką obiektu i niezakłóconego 

przejęcia czynności. Powyższe nastąpi po pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym i będzie 

potwierdzone protokołem. 

4. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie skierować do wykonywania prac innego pracownika w 

przypadku: 

1) nieprzybycia do pracy pracownika wyznaczonego do wykonywania prac ochrony osób i mienia, 

2) przybycia pracownika w stanie uniemożliwiającym mu wykonywanie obowiązków.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo niedopuszczenia niektórych osób do wykonywania prac 

objętych Umową bez podania przyczyn. Wyznaczenie pracowników do wykonywania przedmiotu 

umowy następuje w trybie określonym w ust. 3. 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie osób w zakresie przepisów BHP i p.poż., 

2) posiadanie przez pracowników wymaganych badań lekarskich,  

3) szkodę majątkową lub niemajątkową wyrządzoną Zamawiającemu, jego pracownikom lub 

osobom trzecim powstałą w wyniku działania lub zaniechania, czynu niedozwolonego, 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności.  

 

§ 4. 

1. Wykonawca zapewni dostępność patrolu interwencyjnego, który powinien przybyć do siedziby 

Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż ……… minut od wezwania. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia działania patrolu interwencyjnego co 

najmniej raz w miesiącu. 
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3. W przypadku nieprzybycia do siedziby Zamawiającego patrolu interwencyjnego w wymaganym 

czasie, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 500 zł za każdy taki 

przypadek; nie wyłącza to prawa Zamawiający do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania - bez odrębnego wynagrodzenia - instrukcji 

ochrony w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy oraz aktualizacji instrukcji ochrony w razie 

zaistnienia takiej potrzeby - zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

2. W razie braku terminowego przygotowania instrukcji ochrony lub braku terminowej aktualizacji 

instrukcji ochrony Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10.000 zł; 

nie wyłącza to prawa Zamawiający do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

 

§ 6. 

7. Wykonawca oświadcza, że umowę wykona osobiście w całości / osobiście oraz w zakresie 

następujących części przy pomocy następujących podwykonawców: 

1) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

2) …………………………… przy pomocy podwykonawcy: ……………………………………… 

8. Wykonawca zobowiązuje się przed przystąpieniem do wykonania umowy podać nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w wykonanie usług, jeżeli są 

już znani. Wykonawca zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także 

przekazać wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację usług. 

9. W razie korzystania z podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do starannego wyboru 

podwykonawcy spośród podmiotów posiadających odpowiednią zdolność zawodową 

zapewniającą należyte wykonanie umowy. 

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 

albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa 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, nie krótszym niż 14 dni, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami 

albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

11. Jeżeli Wykonawca nie dopełni w terminie obowiązku zastąpienia podmiotu, o którym mowa w 

ust. 4, innym podmiotem lub podmiotami, ani nie wykaże, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie miał prawo do odstąpienia od umowy 

(wypowiedzenia Umowy bez okresu wypowiedzenia) w części, w jakiej Umowa nie została jeszcze 

wykonana, w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu zastąpienia podmiotu, o którym 

mowa w ust. 4, innym podmiotem lub podmiotami, lub wykazania, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

12. Zmiana podwykonawcy nie wymaga zmiany umowy. 

13. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. 
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14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników oraz osób trzecich, którymi podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca się posługuje przy wykonaniu usług, jak za własne działania lub zaniechania. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są do zatrudniania na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy osób 

wykonujących czynności polegające na bezpośredniej ochronie osób i mienia na terenie siedziby 

Zamawiającego.  

2. W celu weryfikacji zatrudniana przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób, o których mowa w ust. 1, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę tego wymogu. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika 

wraz z zakresem obowiązków pracownika; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

zatrudnionego pracownika do ubezpieczeń społecznych, 

- zawierających 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. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty określone w ust. 2 w terminie 

do 7 dni do dnia ich zażądania przez Zamawiającego. Nieprzedłożenie w terminie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę dokumentów określonych w ust. 2 traktowane będzie jako 

niewykonanie obowiązku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy 

o pracę osób, o których mowa w ust. 1. 

4. W razie braku zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

osób, o których mowa w ust. 1, lub braku udokumentowania przez Wykonawcę zatrudniania przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1, 

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2.000 zł za każdą taką osobę 

wykonującą czynności określone w ust. 1 w danym miesiącu kalendarzowym. 

 

§ 8. 

1. Łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie umowy nie przekroczy kwoty 

………… zł netto powiększonej o należny na podstawie obowiązujących przepisów podatek VAT 

według stawki …………% w wysokości ……………… zł, tj. ………………………… zł brutto, z 

zastrzeżeniem skutków zmian wysokości wynagrodzenia przewidzianych w niniejszej umowie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za usługi ochrony siedziby Zamawiającego zostanie ustalone w 

oparciu o stawkę wynoszącą ……… zł netto plus VAT, tj. ……… brutto - za roboczogodzinę 

ochrony fizycznej. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za zlecone usługi ochrony wydarzeń artystycznych organizowanych 

przez Zamawiającego zostanie ustalone w oparciu o stawkę ……… zł netto plus VAT, tj. ……… 

brutto - za roboczogodzinę dodatkowej ochrony fizycznej. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie ustalane i płatne w częściach za usługi wykonane w danym 

miesiącu kalendarzowym w wysokości wynikającej odpowiednio: 

1) z iloczynu ilości roboczogodzin ochrony fizycznej w danym miesiącu kalendarzowym w ramach 

ochrony siedziby Zamawiającego i stawki za roboczogodzinę ochrony, o której mowa w ust. 2; 
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2) w przypadku zlecenia Wykonawcy usługi ochrony wydarzeń artystycznych organizowanych 

przez Zamawiającego - z iloczynu ilości roboczogodzin dodatkowej ochrony fizycznej w danym 

miesiącu kalendarzowym przy obsłudze wydarzeń artystycznych i stawki za roboczogodzinę 

dodatkowej ochrony, o której mowa w ust. 3. 

5. Wynagrodzenie obliczone w sposób określony w ust. 4 wyczerpuje wszelkie należności 

Wykonawcy z tytułu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega, iż zakres usług zleconych Wykonawcy może zostać ograniczony z uwagi 

na: 

1) rozpoczęcie w siedzibie Zamawiającego robót budowlanych przewidzianych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy 

ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonii Varsovii” (część A); 

2) organizację wydarzeń artystycznych przez Zamawiającego w liczbie mniejszej niż 40. 

7. W związku z możliwością ograniczenia zakresu usług z przyczyn określonych w ust. 6, Strony 

ustalają, że wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może nie wyczerpać kwoty określonej w ust. 1, 

a minimalny zakres usług zleconych Wykonawcy w ramach umowy obejmie 70% wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w ust. 1. 

 

§ 9. 

1. Poszczególne części wynagrodzenia płatne będą z dołu, przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy, w terminie do 30 dni od dnia wykonania usługi w danym miesiącu kalendarzowym  i 

doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury dokumentującej wynagrodzenie za 

daną część przedmiotu umowy. 

2. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru usługi za dany miesiąc kalendarzowy.  

3. Zamawiający wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Wykonawcę faktur w formie 

elektronicznej (e-faktura w pdf.) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

…………………… zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień skutecznego obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

5. Wykonawca oświadcza, że jest* / nie jest* zarejestrowany jako podatnik podatku VAT czynny. 

6. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego może nastąpić z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment). 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę do dokonania 

płatności. 

8. Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy do dokonania płatności 

będzie rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szef Krajowej 

Administracji Skarbowej. 

9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że wskazany przez Wykonawcę rachunek 

rozliczeniowy nie jest rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ujętym w wykazie podmiotów prowadzonym przez 

Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu ujawnienia rachunku rozliczeniowego Wykonawcy w wykazie podmiotów 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

10. Zamawiający nie będzie ponosił negatywnych konsekwencji, w tym odsetek za opóźnienie, za 

okres, w którym nie dokonał zapłaty wynagrodzenia z uwagi na brak rachunku rozliczeniowego 

Wykonawcy w wykazie podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

 

§ 10. 
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1. Strony ustalają następujące zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia, przy czym przez zmianę kosztów 

rozumie się wzrost kosztów, jak i ich obniżenie, względem kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) w przypadku, gdy 

zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, zwanego dalej „wskaźnikiem 

GUS”, wyniesie co najmniej 8%. 

3. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, nastąpi nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 

wykonywania Umowy. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi odpowiednio 

do zmiany (wzrostu lub spadku) kosztów Wykonawcy związanych z wykonaniem umowy, jednak 

nie więcej niż o 4% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca lub Zamawiający przedstawia drugiej stronie 

umowy wniosek o zmianę umowy w związku ze zmianą kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, w którym należy wykazać i udokumentować wpływ zmiany kosztów związanych z 

realizacją zamówienia na koszt wykonania zamówienia. 

6. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn określonych w ust. 1 nastąpi na podstawie aneksu 

do umowy. 

7. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia z powodu zmiany kosztów związanych z realizacją 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca jest zobowiązany do udokumentowania 

Zamawiającemu dokonania zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy poprzez 

przedłużenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy oraz kopii zmiany umowy 

zawartej z podwykonawcą oraz dowodów zapłaty podwykonawcy zmienionego wynagrodzenia. 

9. W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7, Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000 zł za każdy przypadek braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 

zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 7. 

 

§ 11. 

1. Strony ustalają wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

2. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, która ma wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie 

zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany stawki podatku od 
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towarów i usług lub podatku akcyzowego na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W 

razie zmiany stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie netto Wykonawcy pozostanie bez 

zmian, natomiast zmianie ulegnie stawka i kwota podatku od towarów i usług, a w ich następstwie 

wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W razie zmiany stawki podatku akcyzowego 

wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany podatku akcyzowego. 

3. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) 

odpowiednio do wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku 

określonym w zdaniu poprzednim zmiana wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na 

uwzględnieniu skutków finansowych zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej, w tym kosztów pochodnych w zakresie składek na 

ubezpieczenie społeczne finansowanych przez Wykonawcę, poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Przy obliczaniu wpływu zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszty Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie 

zmiany wynagrodzeń (i kosztów pochodnych w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne) tych 

pracowników i zleceniobiorców, którzy wynagradzani są według minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo minimalną stawką godzinową, a których Wykonawca zaangażował do wykonania 

Umowy i którym Wykonawca zobowiązany był zmienić wynagrodzenie w celu dostosowania 

wynagrodzenia do zmienionej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej. Przy obliczaniu wpływu zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na koszty Wykonawcy nie 

będą uwzględniane zmiany wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców Wykonawcy, w stosunku 

do których Wykonawca nie miał obowiązku dostosowania ich wynagrodzeń do wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej oraz pracowników i 

zleceniobiorców Wykonawcy, których Wykonawca nie angażuje do wykonania Umowy. 

4. W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia 

zdrowotne, która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na uwzględnieniu skutków finansowych zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne. Przy 

obliczaniu wpływu zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia 

zdrowotne na koszty Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie zmiany dotyczące zasad 

podlegania tym ubezpieczeniom przez Wykonawcę oraz jego pracowników i innych osób 

zaangażowanych do wykonania Umowy, w stosunku do których zaszła konieczność zmiany składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, a które objęły Wykonawcę oraz jego 
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pracowników i inne osoby zaangażowane do wykonania Umowy. Przy obliczaniu wpływu zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne nie będą uwzględniane 

osoby, które nie biorą udziału w wykonaniu Umowy. 

5. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, która ma wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie 

Wykonawcy zostanie zmienione (zwiększone lub zmniejszone) odpowiednio do wpływu zmiany 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku określonym w zdaniu poprzednim zmiana 

wynagrodzenia Wykonawcy polegać będzie na uwzględnieniu skutków finansowych zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych poprzez odpowiednią zmianę 

wynagrodzenia netto, a w konsekwencji wynagrodzenia brutto Wykonawcy o koszty spowodowane 

zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Przy 

obliczaniu wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych, na koszty Wykonawcy zostaną uwzględnione wyłącznie zmiany kosztów dotyczących 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, leżących po stronie Wykonawcy (finansowych przez 

Wykonawcę) w odniesieniu do Wykonawcy oraz jego pracowników i innych osób zaangażowanych 

do wykonania Umowy. Przy obliczaniu wpływu zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, nie będą uwzględniane osoby, które nie biorą udziału w 

wykonaniu Umowy. 

6. W przypadku wystąpienia zmian określonych w ust. 1 każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z żądaniem zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy, podając 

wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne wpływu zmian określonych w ust. 1 na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę oraz wyliczenie wpływu zmian określonych w ust. 1 na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na 

podstawie aneksu do Umowy i będzie obowiązywać od dnia, w którym zmiany określone w ust. 1 

wpłynęły na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

 

§ 12. 

1. Wszelkie informacje, nieujawnione przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, udostępnione, 

przekazane lub w inny sposób uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy lub w 

czasie jej obowiązywania, a dotyczące bezpośrednio lub pośrednio Zamawiającego są 

informacjami poufnymi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy i nie ujawniać informacji poufnych osobom 

trzecim, ani bezpośrednio, ani pośrednio, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na 

piśmie pod rygorem nieważności, chyba że do ujawnienia informacji poufnych Wykonawca jest 

zobowiązany na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub nakazu wydanego przez 

uprawniony organ władzy publicznej. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do 

niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu informacji poufnych ze wskazaniem 

zakresu ujawnionych informacji oraz podmiotu na rzecz którego ujawnienie to nastąpiło oraz 

ujawnienia tylko takiej części informacji poufnych i tylko w takiej formie, jaka jest wymagana 

przepisami prawa lub wynika z nakazu wydanego przez uprawniony organ władzy publicznej. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać informacji poufnych w innym celu niż związany z 

wykonaniem umowy i tylko w zakresie koniecznym do należytego wykonania umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zobowiązania wszystkich osób, którymi posługuje się przy 

wykonaniu umowy, w tym wszystkich pracowników, podwykonawców i dalszych podwykonawców 

oraz wszystkich innych osób, które mogą za pośrednictwem Wykonawcy wejść w posiadanie 

informacji poufnych, do zachowania poufności co najmniej w zakresie określonym niniejszą 

Umową. 

5. Zobowiązanie Wykonawcy i innych osób określonych w ust. 4 do zachowania poufności 

obowiązuje zarówno w okresie obowiązywania umowy, jak i po jej wykonaniu, rozwiązaniu lub 

wygaśnięciu z jakiejkolwiek przyczyny. 

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań, o których 

mowa w ust. 2-4, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może obciążyć od 

Wykonawcę karą umowną w wysokości 5.000 zł za każde naruszenie zobowiązania określonego w 

ust. 2-4. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

 

§ 13. 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, podwykonawców i inne 

osoby zaangażowane przez Wykonawcę do wykonania umowy lub wskutek czynu 

niedozwolonego, szczególności kradzieży, włamań, aktów wandalizmu i wszelkich zdarzeń, którym 

Wykonawca powinien był zapobiec przy dołożeniu należytej staranności - na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach oraz w niniejszej umowie. 

2. W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający może obniżyć wysokość 

wynagrodzenia Wykonawcy do wysokości odpowiadającej należycie wykonanym czynnościom.  

Nie uchybia to innym uprawnieniom Zamawiającego wynikającym z obowiązujących przepisów 

prawa oraz z postanowień umowy, w szczególności prawu do naliczenia kar umownych 

określonych w Umowie oraz żądania naprawienia szkody wynikłej z nienależytego wykonania 

Umowy. 

3. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę karę umowną za następujące zawinione 

przez Wykonawcę naruszenia: 

 

Lp. Opis uchybienia 
Wysokość 

kary w zł 

1.  Spożywanie lub wnoszenie alkoholu lub innych substancji odurzających 

przez pracowników ochrony na terenie ochranianego obiektu - za 

każdy przypadek 

5000,00 

2.  Przebywanie na posterunku pracownika ochrony w stanie 

uniemożliwiającym prawidłowe wykonywanie obowiązków ochrony (np. 

w stanie skrajnego wyczerpania, przebywanie w stanie po spożyciu 

alkoholu lub innych środków odurzających, pracownik bez stosownych 

uprawnień, pracownik bez stosownych badań, pracownik nie zgłoszony 

wcześniej Zamawiającemu) - za każdy przypadek 

1000,00 

3.  W przypadku dodatkowej bezpośredniej fizycznej ochrony wyznaczenie 

do realizacji zadań ochronnych innych ilości pracowników ochrony niż 

to wynika z zapotrzebowania zgłoszonego przez Zamawiającego - za 

każdego brakującego pracownika ochrony 

1000,00 

4.  Niewykonywanie przez pracowników ochrony czynności opisanych w 

zaakceptowanej przez Zamawiającego instrukcji ochrony - za każdy 

1000,00 
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przypadek 

5.  Naruszenie przez pracowników ochrony obowiązujących przepisów i 

zasad mających wpływ na skuteczność ochrony - za każdy przypadek 

1000,00 

6.  Niezrealizowanie we wskazanym terminie i czasie patrolu - za każdy 

przypadek 

500,00 

7.  Nieprzestrzeganie postanowień umowy oraz procedur, instrukcji i 

zarządzeń obowiązujących na terenie Zamawiającego - za każdy 

przypadek 

1000,00 

8.  Nieprawidłowe prowadzeniu dokumentacji - za każdy przypadek 

pojawienia się nieprawidłowości 

200,00 

9.  Pozostawieniu stanowiska pracy przez pracownika ochrony bez 

ochrony - za każdś godzinę bez ochrony 

500,00 

10.  Wydanie przez pracowników ochrony kluczy użytku bieżącego do 

pomieszczeń służbowych osobie nieupoważnionej - za każdy 

przypadek nieprawidłowego wydania 

500,00 

11.  Brak kontaktu z Koordynatorem Ochrony - za każdy przypadek, kiedy 

Koordynator Ochrony nie zareagował w przeciągu 2 godzin na próby 

nawiązania kontaktu przez Zamawiającego 

200,00 

12.  Nieprawidłowości w wyposażeniu, umundurowaniu pracownika lub 

niesprawności technicznej środków łączności i środków wspomagania 

ochrony - za każdy przypadek 

500,00 

 

2. Ponadto Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kary umownej w następującej wysokości: 

1) z tytułu zaprzestania realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zaprzestania 

realizacji przedmiotu umowy; 

2) z tytułu zwłoki w realizacji jakiegokolwiek obowiązku wskazanego w umowie – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

3) z tytułu wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 10% 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy; 

4) z tytułu niedostarczenia Zamawiającemu pomimo jego żądania, zbiorczej listy osób 

wykonujących usługę wraz z potwierdzeniem uprawnień i doświadczenia 1% wynagrodzenia 

określonego w § 8 ust. 1 umowy.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty jego wynagrodzenia. 

4. Kary umowne są naliczane niezależnie od skorzystania z prawa odstąpienia lub wypowiedzenia 

umowy. 

5. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony na podstawie 

Umowy, wynosi 40% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1. 

 

§ 14. 

1. Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy posiadał będzie ubezpieczenie 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy 

na sumę gwarancyjną wynosząca co najmniej 10.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 

2. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w ust. 1, stanowią załącznik do umowy. 
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3. Jeżeli ubezpieczenie wygasa w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje 

się do uzyskania nowego lub do przedłużenia istniejącego ubezpieczenia tak, aby okres 

ubezpieczenia obejmował nieprzerwanie cały okres obowiązywania niniejszej umowy zgodnie z 

warunkami określonymi w ust. 1. 

4. Wykonawca zobowiązuje się nie później niż na 7 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego 

ubezpieczenia przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest 

ubezpieczony w zakresie określonym w ust. 1 oraz niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o 

każdej zmianie w zakresie posiadanego przez Wykonawcę ubezpieczenia. 

 

§ 15. 

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy będące następstwem wystąpienia siły wyższej. 

2. Przez siłę wyższą, o której mowa w ust. 1, rozumie się zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia, którego skutkom nie można było zapobiec. 

3. Strony zobowiązują się niezwłocznie powiadomić się o wystąpieniu siły wyższej mającej wpływ na 

wykonanie zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Strona, która nie wykonuje lub nienależycie wykonuje zobowiązania wynikające z umowy wskutek 

wystąpienia siły wyższej, zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia działań ograniczających 

skutki wystąpienia siły wyższej. 

5. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strony zobowiązują się podjąć działania mające na celu 

ograniczenie skutków wystąpienia siły wyższej. 

 

§ 16. 

Umowa zostaje zawarta na czas określony 23 miesięcy - od dnia ………… 2022 r. od godziny 00:00 do 

dnia ………… 2024 r. do godziny 24:00. 

 

§ 17. 

1. Umowa może zostać wypowiedziana w przypadkach określonych w obowiązujących 

przepisach prawa oraz w przypadkach określonych w niniejszej umowie. 

2. Zamawiający może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy. 

Przed wypowiedzeniem umowy Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do wykonania 

lub należytego wykonania jego zobowiązań i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po 

bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może umowę wypowiedzieć bez 

zachowania okresu wypowiedzenia. 

3. Ponadto Zamawiający może wypowiedzieć umowę w razie: 

1) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień lub zezwoleń do wykonania umowy;  

2) nieposiadania przez Wykonawcę wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub nieprzedstawienia 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że Wykonawca posiada wymagane 

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

3) wykonywania usług przez pracowników ochrony niespełniających wymagań kwalifikacyjnych; 

4) braku reakcji patrolu interwencyjnego na sygnały alarmowe wysyłane z ochranianego terenu 

lub braku reakcji patrolu interwencyjnego na brak sygnału z systemu typu „Active Guard”, 

który powinien potwierdzić odbycie patrolu przez pracownika ochrony; 

5) wyrządzenia szkody Zamawiającemu; 

6) ujawnienia informacji poufnych osobie trzeciej niezgodnie z postanowieniami Umowy; 
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7) powtarzających się przypadków niestawienia się do pracy pracownika ochrony i jednoczesne 

niezastąpienia go innym; 

8) wykonywania pracy przez pracowników ochrony pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, 

9) braku opracowania instrukcji ochrony; 

10) innych istotnych uchybień, których Wykonawca nie usunął mimo wezwania Zamawiającego do 

ich wyeliminowania; 

11) przerwy w świadczeniu usług. 

4. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-4, Wykonawca może żądać wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

6. Wykonawca może wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

przypadku zalegania przez Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia za dwa 

miesięczne okresy płatności, po bezskutecznym upływie wyznaczonego Zamawiającemu 

dodatkowego dwutygodniowego terminu na uregulowanie zaległości 

 

§ 18. 

1. O ile w umowie nie wskazano inaczej, wszelkie zawiadomienia, uzgodnienia i ustalenia pomiędzy 

Stronami w związku z wykonaniem umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

Korespondencja taka będzie doręczana drugiej Stronie osobiście za potwierdzeniem odbioru albo 

listem poleconym lub kurierem. 

2. Jeżeli umowa dopuszcza dokonywanie zawiadomień, uzgodnień lub ustaleń za pomocą poczty 

elektronicznej lub faxem, korespondencja taka będzie doręczana drugiej Stronie na następujące 

adresy: 

1) dla Zamawiającego: …………………………………… 

2) dla Wykonawcy: …………………………………… 

3. Strony są zobowiązane niezwłocznie potwierdzać odbiór poczty elektronicznej i faxu na wyraźne 

żądanie którejkolwiek ze Stron. 

4. W razie zmiany danych określonych w ust. 1 lub 2, Strona, której zmiana dotyczy, niezwłocznie 

zawiadomi drugą Stronę o zmianie danych w formie pisemnej pod rygorem nieważności; w 

przeciwnym razie doręczenia dokonane zgodnie z danymi zawartymi w ust. 1 i 2 będą uznane za 

skuteczne. Zmiana danych zawartych w ust. 1 i 2 nie wymaga zmiany Umowy.  

5. Osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację umowy są:  

1) po stronie Zamawiającego - Pani Dorota Żurek, tel. 502 243 311, e-mail 

dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org oraz w razie nieobecności Pan Robert Rolczyk tel. 

662 153 201 e-mail robert.rolczyk@sinfoniavarsovia.org; 

2) po stronie Wykonawcy – ……………………  

6. Osoby wymienione w ust. 5 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, podejmowania innych działań wynikających z niniejszej umowy, których 

podjęcie jest konieczne do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się, że kontakt z osobami wskazanymi w ust. 5 pkt 2 będzie możliwy w 

każdym dniu tygodnia (również w dni ustawowo wolne od pracy i święta) przez 24 godziny w każdy 

z następujących sposobów: telefonicznie lub pocztą elektroniczną. 

8. Zmiana osób, wskazanych w ust. 5, wskazanie szczegółowych danych dotyczących sposobu 

kontaktu oraz zmiana powyższych danych wymaga poinformowania drugiej strony w formie 

pisemnej i nie stanowi zmiany umowy.  

 

mailto:dorota.zurek@sinfoniavarsovia.org
mailto:robert.rolczyk@sinfoniavarsovia.org
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§ 19. 

1. W zakresie, w jakim wykonanie umowy wiązać się będzie z przetwarzaniem danych osobowych, 

Strony zobowiązują się do przestrzegania postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Powierzenie przetwarzania danych osobowych zostanie uregulowane w zawartej przez Strony 

odrębnej umowie. 

 

§ 20. 

Wykonawca nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej, 

bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nie 

wyłącza to prawa Wykonawcy do posługiwania się podwykonawcami zgodnie z postanowieniami 

Umowy. 

 

§ 21. 

1. Administratorem danych osobowych jest Sinfonia Varsovia z siedzibą pod adresem: 03-849 

Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury m. st. Warszawy pod nr 

RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217. 

2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres: 

sekretariat@sinfoniavarsovia.org lub na adres: Sinfonia Varsovia, 03-849 Warszawa, ul. 

Grochowska 272. 

3. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umowy będą przetwarzane w następujących 

celach: 

1) związanych z zawarciem i realizacją umowy, 

2) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, 

3) na potrzeby prowadzonej działalności, w tym prowadzenia analiz, sporządzania raportów i 

statystyk, 

4) udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi, 

5) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach, 

6) archiwizacji. 

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: 

1) niezbędność do wykonania umowy; 

2) niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, 

3) niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4) Dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

5) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora, w szczególności usługi prawne, 

kurierskie i pocztowe, informatyczne, księgowe, 

6) podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 

7) podmiotom kontrolnym i nadzorczym, 

8) bankom. 

5. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich. 

6. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące 

kryteria: 

1) czasu obowiązywania umowy,  

2) przepisy prawa, które mogą obligować administratora do przetwarzania danych przez określny 

czas, 
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3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora. 

7. Ponadto, informujemy o prawie do: 

1) żądania dostępu do danych osobowych, 

2) sprostowania danych,  

3) żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia, 

4) usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,  

5) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, 

6) przeniesienia danych osobowych. 

8. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania danych osobowych przez 

administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Administrator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

 

§ 22. 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:  

1) oferta Wykonawcy; 

2) opis przedmiotu zamówienia; 

3) …………………………… 

 

§ 23. 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą 

być dokonane w granicach określonych art. 455 ust. 1 PZP.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadkach określonych w 

przepisach prawa oraz w razie: 

1) konieczności wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa – w zakresie wynikającym ze zmienionych przepisów prawa; 

2) zaistniałych rozbieżności lub niejasności w treści umowy, których nie można usunąć w inny 

sposób – poprzez wprowadzenie zmian doprecyzowujących treść umowy i zapewniających jej 

jednoznaczną interpretację;  

3) gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, o ile zmiany te nie naruszają postanowień art. 

454 ust. 2 PZP; 

4) wystąpienia siły wyższej powodującej konieczność wstrzymania lub zawieszenia wykonywania 

umowy poprzez zmianę terminów lub sposobu realizacji umowy - odpowiednio o czas trwania 

siły wyższej lub w sposób zapobiegający skutkom wystąpienia siły wyższej lub odpowiednio 

poprzez czasowe zawieszenie wykonywania umowy przez Strony. 

 

§ 24. 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W zakresie nieuregulowanym umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

prawa wspólnotowego i prawa polskiego, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 

Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

3. Spory mogące wyniknąć ze stosunku prawnego objętego Umową Strony poddają rozstrzygnięciu 

sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

 

 

 

Formularz ofertowy 

 

 

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………… 

 

Siedziba i adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………… 

 

NIP: ………………………………………   REGON: ………………………………………… 

 

Adres e-mail: …………………………………………… Telefon: ………………………………………… 

 

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej: (e-PUAP)……………………………………………………… 

 

reprezentowany przez: 

 

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

(imię i nazwisko oraz funkcja osoby lub osób reprezentujących wykonawcę) 

 

 

Status wykonawcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo 

przedsiębiorców (*wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 mikroprzedsiębiorca* 

 mały przedsiębiorca* 

 średni przedsiębiorca* 

 duży przedsiębiorca* 

 

(W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

powyższe pola należy zwielokrotnić wpisując dane wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, a także wskazać dane pełnomocnika reprezentującego wszystkich 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.) 

 

OFERTA 

 

1. Działając w imieniu wykonawcy (wykonawców) w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu 

publicznym udzielanym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na usługi społeczne 

pod nazwą: „Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługa systemu zabezpieczenia technicznego na 

terenie siedziby Sinfonii Varsovii” składam następującą ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z 

wymaganiami specyfikacji warunków zamówienia („SWZ”): 

 

CENA ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ OCHRONY FIZYCZNEJ:  

 

Wartość netto wynosi ...........................................................zł 

 

(słownie: ………........................................................................................................... zł) 

 

Wartość VAT wynosi:…………………………………………………….…. zł 
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(słownie: .................................................................................................................... zł) 

 

Cena brutto wynosi .…………………………………………………….……zł 

 

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

 

CENA ZA 1 ROBOCZOGODZINĘ DODATKOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ:  

 

Wartość netto wynosi ...........................................................zł 

 

(słownie: ………........................................................................................................... zł) 

 

Wartość VAT wynosi:…………………………………………………….…. zł 

 

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

 

Cena brutto wynosi .…………………………………………………….……zł 

 

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

 

2. Wykonawca oświadcza, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie będzie musiał 

ponieść zamawiający za wykonanie zamówienia. 

 

 

3. Wykonawca oświadcza, że wybór jego oferty (wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z 

ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;* 

 będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, i w związku z tym wykonawca 

informuje, że:* 

5) usługi, których świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego u 

zamawiającego obejmują: ………………………………………………………………………… 

6) wartość usług objętych obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, 

wynosi ……………… zł; 

7) stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała 

zastosowanie - …………%. 

 

4. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia stacją monitorowania systemów 

alarmowych; 

2) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia …………… (podać liczbę) 

grupami (patrolami) interwencyjnymi. 

 

5. Wykonawca oświadcza, że oferuje dojazd patrolu interwencyjnego do siedziby zamawiającego w 

następującym czasie od zgłoszenia (wybrać lub zaznaczyć właściwe): 

 20 minut; 

 15 minut; 

 10 minut. 
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6. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia (*skreślić lub pozostawić niewypełnione albo uzupełnić, jeżeli wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia oraz ponadto podać nazwy ewentualnych 

podwykonawców, jeżeli są już znani): 

 

Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy* Nazwa podwykonawcy* 

  

  

  

 

7. Wykonawca oświadcza, że zdobył niezbędne informacje konieczne do przygotowania oferty i 

zapoznał się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i załącznikami do niej oraz że akceptuje 

wszystkie warunki w niej zawarte. 

 

8. Wykonawca oświadcza, że w przypadku wyboru oferty wykonawcy jako najkorzystniejszej 

zobowiązuje się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgonie z „Projektowanymi 

postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego” stanowiącymi załącznik nr 1 do SWZ. 

 

9. Wykonawca oświadcza, że jest związany ofertą przez okres wskazany w SWZ. 

 

10. Wykonawca w celu utrzymania w poufności informacji zastrzeżonych jako poufne, przekazuje je 

w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia 

„Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną 

część szyfruje ten plik. 

11. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne określone w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w związku z 

realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dodatkowo wykonawca zobowiązuje się do 

wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w przypadku zmian 

zakresu lub celu pozyskanych danych osobowych. 

 

12. Oferta wraz z załącznikami zawiera …………… kolejno ponumerowanych stron. 

 

12. Do niniejszego formularza ofertowego wykonawca załącza: 

1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu; 

2) ……………………………………………………… 

3) ……………………………………………………… 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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Załącznik nr 3 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 
(nazwa oraz adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta) 

Oświadczenie wykonawcy 

o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Działając w imieniu wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………… 
(nazwa wykonawcy) 

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

ochrony osób i mienia oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii 

Varsovii, oświadczam, co następuje: 

I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Oświadczam, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego na 

terenie siedziby Sinfonii Varsovii, gdyż: 

(wybrać lub zaznaczyć właściwe) 

□ nie zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1       

    i w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

(lub) 

□ nie zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania określone w: art. 108 ust. 1   

i w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 

 

oraz  

□  zachodzą wobec wykonawcy podstawy wykluczenia z postępowania określone w art. 108 ust. 1  

lub w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jednakże 

wykonawca spełnia przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, ponieważ: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(W przypadku, gdy wobec wykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, część drugą 

powyższego oświadczenia należy odpowiednio uzupełnić wskazując podstawy wykluczenia określone w art. 108 
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ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 oraz należy wykazać, że wykonawca spełnia jednocześnie przesłanki określone w art. 

110 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, w sposób pozwalający zamawiającemu 

ocenić, czy podjęte przez wykonawcę czynności, są wystarczające do wykazania jego rzetelności). 

II. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczam, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego  na 

terenie siedziby Sinfonii Varsovii, w zakresie: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

4) zdolności technicznej lub zawodowej. 

III. Oświadczenie o poleganiu na zasobach podmiotu udostępniającego zasoby 

Oświadczam, że wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 

polega na zasobach następujących podmiotów udostępniających zasoby (*wpisać nazwę podmiotu i 

odpowiedni zakres dla danego podmiotu udostępniającego zasoby): 

1) …………………………………… - w następującym zakresie: …………………………………………………………* 

2) …………………………………… - w następującym zakresie: …………………………………………………………* 

(Powyższe oświadczenie należy wypełnić, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu polega na zasobach innego podmiotu udostępniającego zasoby.) 

IV. Dane umożlwiające zamawiającemu dostęp do dokumentów dotyczących wykonawcy  

Oświadczam, że wykonawca jest wpisany do: (*wybrać i wypełnić właściwe): 

- Krajowego Rejestru Sądowego - pod nr ………………………* 

- Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - pod nr ………………………* 

- innego właściwego rejestru - ………………………………………………… - pod nr ……………………* 

Odpis lub informację z właściwego rejestru lub ewidencji zamawiający może uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych pod adresem: 

……………………………………………………………………………… 

(adres ogólnodostępnej bazy danych) 

(Powyższe oświadczenie należy wypełnić, jeżeli wykonawca nie składa odpisu lub informacji z Krajowego 

Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego 

reprezentowania.) 

………………………, dnia …………………………… 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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                                                                                                                                            Załącznik nr 4 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 
(nazwa oraz adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta/ów) 

Oświadczenie o przynależności wykonawcy do grupy kapitałowej 

Działając w imieniu wykonawcy: 

……………………………………………………………………………………… 
(nazwa wykonawcy) 

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

ochrony osób i mienia oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii 

Varsovii, oświadczam, że: 

(wybrać lub zaznaczyć właściwe) 

□ wykonawca nie przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), o której mowa w art. 108 

ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z innym wykonawcą, który 

złożył odrębną ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

(lub) 

□ wykonawca przynależy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 

r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), o której mowa w art. 108 ust. 1 

pkt 5 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, z następującymi wykonawcami,  

którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wpisać 

nazwę/firmę oraz adres tych wykonawców): 

1) ……………………………………………… 

2) ……………………………………………… 

3) ……………………………………………… 

(W razie złożenia oświadczenia o przynależności wykonawcy do tej samej grupy kapitałowej z innymi 

wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu należy złożyć dokumenty lub informacje 

potwierdzające przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 

kapitałowej.) 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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Z 

          Załącznik nr 5 do SWZ 

ZP/PN/1/2022 

WYKAZ USŁUG 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia 

oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego   na terenie siedziby Sinfonii Varsovii  przedstawiam wykaz 

usług wykonanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu: 

L.p. Nazwa i 

adres 

obiektu 

instytucji 

użyteczności 

publicznej w 

którym 

wykonawca 

realizował 

lub realizuje 

usługi 

Wielkość 
terenu 
zewnętrznego 
przy obiekcie, 
w którym 
wykonawca 
realizował lub 
realizuje 
usługi 

Opis 

wykonanych 

usług wraz z 

ich zakresem 

Termin 

rozpoczęcia i 

zakończenia 

realizacji 

usług 

Wartość 

wykonanych lub 

wykonywanych 

usług 

(w okresie 12 m-

cy) 

Nazwa i adres 

zamawiającego 

na rzecz którego 

usługi były lub są 

wykonywane 

1. 

 

 

 

 

 

  

 

   

2. 

 

 

 

 

  

 

   

3. 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

Do wykazu dołączamy dokumenty: 

1) …………………………………………………… 

2) …………………………………………………… 
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(Należy załączyć dowody określające, czy wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone 

przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających 

się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy, licząc wstecz od dnia, w 

którym upływa termin składania ofert). 

 

………………………………, dnia…………………………………………… 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

ZP/PN/1/2022 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia 

oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii, przedstawiam wykaz 

osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby 

wykonania zamówienia. W tabeli należy wskazać dane pozwalające zweryfikować doświadczenie pracowników 

zgodnie ze SWZ. 

 

Lp. 

 

Imię i 

nazwisko 

Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych 

i doświadczenia zawodowego, w tym 

okres doświadczenia zawodowego (jeżeli 

dotyczy) 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

 

Informacja o 

podstawie do 

dysponowania 

osobami 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

……………………………… ,dnia…………………………………………… 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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Załącznik nr 7 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

 

Podmiot udostępniający zasoby: 

 

……………………………………………………………………… 

(nazwa oraz adres) 

 

reprezentowany przez: 

 

……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta) 

 

 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 

 

Działając w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby: 

 

 

……………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

oświadczam, że na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

podmiot udostępniający zasoby zobowiązuje się oddać do dyspozycji wykonawcy: 

 

 

………………………………………………………………… 

(nazwa wykonawcy) 

 

poniżej opisane zasoby na potrzeby realizacji zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia oraz 

obsługę systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii. 

 

Zakres udostępnianych zasobów w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu (należy wskazać nazwę lub rodzaj zasobów oraz warunki udziału w postępowaniu, których 

wskazane zasoby dotyczą; w razie udostępnienia różnych zasobów poniższe pola należy odpowiednio 

zwielokrotnić): 

 

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

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

 

 

W celu oceny przez zamawiającego, czy wykonawca będzie dysponował wyżej wymienionymi zasobami na 

potrzeby realizacji zamówienia publicznego oświadczam, że (należy odpowiednio uzupełnić): 

 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów obejmuje: 

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

..…………………………………………………………………………………...…….………………………………… 
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2) sposób udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

będzie polegał na: 

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

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

 

3) okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów przy wykonywaniu zamówienia 

będzie polegał na: 

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

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

 

4) charakter stosunku łączącego wykonawcę z podmiotem udostępniającym zasoby będzie polegał na: 

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

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

 

5) zakres udziału podmiotu udostępniającego zasoby przy wykonaniu zamówienia będzie polegał na (należy 

wskazać w szczególności czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą): 

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

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

 

 

 

 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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Załącznik nr 8 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

Podmiot udostępniający zasoby: 

……………………………………………………………………… 

(nazwa oraz adres) 

reprezentowany przez: 

……………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko oraz funkcja reprezentanta) 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby 

(składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych) 

Działając w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby: 

……………………………………………………………………………………… 

(nazwa podmiotu udostępniającego zasoby) 

w związku z zobowiązaniem do oddania zasobów do dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji 

zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługę systemu zabezpieczenia 

technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii oświadczam, co następuje: 

I. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 

Oświadczam, że podmiot udostępniający zasoby nie podlega wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i mienia oraz obsługę systemu 

zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii , gdyż: 

(wybrać lub zaznaczyć właściwe) 

□ nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych; 

(lub) 

□ nie zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1 i w art. 109 ust. 1 pkt 4-10  

oraz  

□ zachodzą wobec podmiotu udostępniającego zasoby podstawy wykluczenia z postępowania 

określone w art. 108 ust. 1  lub w art. 109 ust. 1 pkt 4-10 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, jednakże podmiot udostępniający zasoby spełnia przesłanki określone w art. 

110 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, ponieważ: 

1) ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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(W przypadku, gdy wobec podmiotu udostępniającego zasoby zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, 

część drugą powyższego oświadczenia należy odpowiednio uzupełnić wskazując podstawy wykluczenia 

określone w art. 108 ust. 1 lub w art. 109 ust. 1 oraz należy wykazać, że podmiot udostępniający zasoby spełnia 

jednocześnie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych, 

w sposób pozwalający zamawiającemu ocenić, czy podjęte przez ten podmiot czynności, są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności). 

II. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Oświadczam, że zasoby udostępniane wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby pozwalają na 

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługi  ochrony osób i mienia oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego na 

terenie siedziby Sinfonii Varsovii , w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na udostępnione 

przez ten podmiot zasoby. 

 

………………………, dnia …………………………… 

 

(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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Załącznik nr 9 do SWZ 

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 
(nazwa/firma i adres) 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………… 
(nazwa oraz adres) 

- reprezentowani przez pełnomocnika: 

……………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko) 

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

Działając w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

Nazwa wykonawcy wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia 
 

Adres wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 

udzielenie zamówienia 

 

Wykonawca 1 - lider: 
 
 

 

Wykonawca 2: 
 
 

 

w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony osób i 

mienia oraz obsługę systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii oświadczam, że 

usługi objęte zamówieniem zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w następujący sposób: 

Nazwa wykonawcy wspólnie ubiegającego się 
o udzielenie zamówienia 
 

Opis usług wykonywanych przez danego 
wykonawcę wspólnie ubiegającego się o 
udzielenie zamówienia 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 (Pola w oświadczeniu należy zwielokrotnić i wypełnić odpowiednio do liczby wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia.) 

 

………………………, dnia …………………………… 
(podpis elektroniczny/podpis zaufany/podpis osobisty osoby umocowanej do reprezentowania) 
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