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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego 
Plac Jagielloński 15, 26-600 Radom 
NIP: 796-007-84-47 
Godziny pracy Zamawiającego: 7:30 – 15:30 
 
 
Numer telefonu: 48 386 52 86 
 
Uwaga! Zamawiający przypomina, że w toku postępowania zgodnie z art. 61 ust. 2 
ustawy PZP komunikacja ustna dopuszczalna jest jedynie w toku negocjacji lub 
dialogu oraz w odniesieniu do informacji, które nie są istotne. Zasady dotyczące 
sposobu komunikowania się zostały przez Zamawiającego umieszczone  
w rozdziale XII SWZ.  

II.  Tryb udzielania zamówienia 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym o jakim 
stanowi art. 275 pkt 1 PZP. 

2. W sprawach nieuregulowanych ustawą zastosowanie znajdują przepisy 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.  U.  z  2022 r. poz. 
1360 ze zm.). 

3. Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie 
się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z 
późn. zm.). 

4. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Zamówienia, zwaną 
dalej „SWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 

5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji. 
6. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów 

unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy PZP.   
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
8. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych. 
9. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 
wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP. 

11. Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków 
dowodowych. 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

1) całodobowa ochrona  osób i mienia w obiekcie Teatru Powszechnego  

im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, Pl. Jagielloński 15 oraz 

2) transport (konwojowanie) wartości pieniężnych.  
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2. Obiekt Teatru obejmuje: działki o powierzchni 7 105 m² oraz budynek Teatru 

(cztery kondygnacje) - powierzchnia netto 11 250  m². 

3. Budynek wyposażony jest w: 

1) instalację p. poż., 

2) dźwig osobowy 1 szt., dźwig towarowy 2 szt. 

4. Zakres świadczenia usługi: jedna osoba całodobowo na portierni Teatru. 

Pracownik będzie odpowiedzialny w szczególności za: ochronę osób i mienia, 

odbieranie telefonów, prowadzenie spraw związanych z ruchem osobowym 

na terenie obiektu zgodnie z Zarządzeniami wewnętrznymi Zamawiającego, 

udzielanie informacji klientom, nadzór nad systemami alarmowymi oraz 

monitoringiem, wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych, 

pomieszczeń plombowanych oraz pomieszczeń technicznych, upoważnionym 

pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom najemcom powierzchni  

w budynku Teatru, zgodnie z wewnętrznymi Zarządzeniami Zamawiającego, 

dokonywanie obchodów budynku (nie rzadziej niż 5 razy na dobę, wg 

harmonogramu ustalonego z Zamawiającym) oraz wykonywanie obchodu 

terenu wokół budynku 2 razy na dobę, oraz otwieranie i zamykanie bramy 

wjazdowej do atrium Teatru,  zainstalowanie i obsługa monitoringu transport 

(konwojowanie) wartości pieniężnych. 

5. Do obowiązków Wykonawcy ochrony będzie należeć w szczególności: 

1) ochrona osób i mienia znajdującego się w wyżej wymienionym budynku 

oraz wokół budynku oraz na terenie Zamawiającego w sytuacji zagrożenia 

życia, zdrowia oraz celem zabezpieczenia mienia przed próbami 

dewastacji, uszkodzenia, kradzieży oraz włamania, reagowania na 

zaistniałe wydarzenia przy użyciu dopuszczalnych prawem sposobów i 

środków ochrony, powiadamianie i współdziałanie z odpowiednimi 

służbami;   

2) ochrona w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na 

terenie chronionego budynku oraz wokół budynku;  

3) bezbłędna znajomość urządzeń alarmowych i nadzór nad sygnałami 

systemów alarmowych oraz wykonywanie czynności sprawdzających oraz 

interweniowanie po włączeniu się systemów alarmowych, zgłaszanie uwag 

o nieprawidłowościach w ich funkcjonowaniu osobom wyznaczonym przez 

Zamawiającego oraz wpisywanie do książki służb; 

4) niedopuszczenie do wnoszenia na teren ochranianego budynku 

materiałów i towarów niebezpiecznych; 

5) kierowanie klientów zgodnie z celem ich wizyty, a w przypadku gości 

Teatru powiadamianie telefonicznie sekretariatu lub właściwych 

pracowników; przekazywanie i odbieranie identyfikatorów dla gości teatru 

zgodnie z instrukcją administracji Teatru; 

6) pełna znajomość topografii chronionego budynku, rozkładu pomieszczeń, 

dróg ewakuacyjnych wyjść z budynków, lokalizację sprzętu p.poż., itp. 

oraz zapoznanie się z przepisami wewnętrznymi dotyczącymi 

bezpieczeństwa budynku;  
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7) znajomość rozmieszczenia i umiejętność obsługi głównych wyłączników 

prądu, centrali p.poż. zaworów wodnych; znajomość  rozmieszczenia 

materiałów palnych i niebezpiecznych;  

8) w przypadku  stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu 

urządzeń znajdujących się w budynku powiadamianie Administracji Teatru 

i wpisywanie do książki służby;  

9) włączanie i wyłączanie oświetlenia nocnego znajdującego się na terenie 

posesji;  

10)  po zakończeniu pracy przez pracowników Zamawiającego oraz 

pracowników najemców powierzchni w Teatrze, sprawdzanie poprawności 

zamknięcia drzwi zewnętrznych (wejściowych i awaryjnych) budynku oraz 

stanu kluczy na tablicy znajdującej się na portierni;  

11)  wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych  

pracownikom Zamawiającego oraz pracownikom najemców firm w Teatrze,  

z odnotowaniem nazwisk oraz zgodnie z wewnętrznymi Zarządzeniami 

Zamawiającego, odnotowanie w książeczce służb faktu niezwrócenia 

klucza; 

12)  wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń plombowanych  

z odnotowaniem nazwisk osób pobierających i zdających według wykazów 

osób upoważnionych sporządzonych dla każdego z tych pomieszczeń: 

pomieszczenia do przechowywania akt bieżących, serwerownie, 

magazyny;  

13)  dokonywanie obchodów ogólnodostępnych pomieszczeń, ciągów 

komunikacyjnych, holów, klatek schodowych, sanitariatów w budynku 

objętym ochroną po godzinach urzędowania zgłaszanie Administracji 

Teatru wszelkich zauważonych nieprawidłowości szczególnie takich jak: 

nieprawidłowości w działaniu instalacji kanalizacyjnej, elektrycznej, 

ciepłowniczej oraz reagowanie doraźne na te nieprawidłowości, o ile 

istnieje taka możliwość;  

14)  prowadzenie książki służb w której dokonywane będą wpisy dotyczące 

objęcia i zdania służby, godziny obchodów i wszystkie zdarzenia zaistniałe 

podczas pełnienia służby (np.: wywóz śmieci, konserwacje i naprawy, 

stwierdzone nieprawidłowości, awarie  itp.); 

15)  egzekwowanie przestrzegania przez pracowników i klientów postanowień 

instrukcji przeciwpożarowej, a w szczególności zakazu palenia tytoniu, 

używania otwartego ognia itp.  

16)  odbieranie prasy dostarczonej do budynku Teatru;   

17)  utrzymanie estetyki w miejscu wykonywania usługi; 

18)  ścisła współpraca z wyznaczonym pracownikiem Teatru w zakresie 

ochrony, bezpieczeństwa i obowiązującego porządku w obiektach Teatru 

oraz codzienne informowanie ustnie i w książce służby o wszelkich 

zauważonych usterkach i nieprawidłowościach;  

19)  transport wartości pieniężnych z kasy Zamawiającego do Banku na 

terenie miasta Radom znajdującego się w odległości nie większej niż 1 km 

od siedziby Zamawiającego – 1 raz dziennie w dni pracujące. Transport 

wartości pieniężnych, odbywać się będzie samochodem Wykonawcy 
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zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia  

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995 ze zm.) oraz według zasad ustalonych przez 

Zamawiającego; 

20)  zainstalowanie na terenie obiektu  systemu monitoringu obejmującego co 

najmniej 4 kamery przemysłowe  we własnym zakresie i na koszt  

Wykonawcy. System monitoringu powinien zapewnić utrzymanie zapisu 

przez okres 2 tygodni. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wyznaczenia do realizacji zamówienia nieuzbrojonych pracowników 

ochrony fizycznej spełniających wymagania określone w ustawie z dnia  

22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021r. poz.1995 ze 

zm,);  

2) przedłożenia Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi wykazu osób przewidzianych do realizacji zamówienia 

wraz z ich podstawowymi danymi, kopia legitymacji pracownika ochrony; 

3) w przypadku każdej zmiany osób wyznaczonych przez Wykonawcę do 

wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca każdorazowo powiadomi  

o tym fakcie Zamawiającego na piśmie poprzez aktualizację wykazu osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia w terminie określonym w pkt. 2 

powyżej, wyszczególniając osoby delegowane do wykonywania 

przedmiotu umowy.  W nagłych uzasadnionych wypadkach zmiany można 

dokonać w czasie krótszym po uzyskaniu zgody Zamawiającego;  

4) wyposażenia pracowników w jednolite uniformy oraz oznaczenia 

pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich identyfikację 

(tzn. w identyfikatory osobowe ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem 

pracownika ochrony oraz określeniem „OCHRONA”) oraz identyfikację 

podmiotu zatrudniającego;  

5) wyznaczenia do realizacji zamówienia osób o odpowiedniej kulturze 

osobistej, które cechować powinna staranność, sumienność, uczciwość, 

schludny wygląd oraz dbałość o uzyskanie oczekiwanych rezultatów  

w ochronie dóbr powierzonych do strzeżenia; 

6) zapewnienia ciągłości wykonania usługi tj. niedopuszczenia do sytuacji,  

w której budynek Zamawiającego zostanie bez pracownika ochrony;  

7) ochrony danych osobowych,  zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony 

danych osobowych, jeżeli Wykonawca uzyska dostęp do w/w danych  

w toku wykonywania umowy. 

8) zachowanie tajemnicy co do informacji przekazywanych przez 

Zamawiającego, jak również informacji pozyskiwanych o pracownikach 

Zamawiającego. 

7. Pracownikom ochrony zabrania się: 

1) opuszczania obiektu w czasie pełnienia służby;  

2) wpuszczania osób postronnych na teren obiektu po godzinach 

urzędowania;  

3) wykonywania prac nie związanych z ochroną;  

4) używania urządzeń Zamawiającego takich jak np.: faksy, komputery, 

kserokopiarki itp.;  
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5) korzystania ze środków łączności Zamawiającego do celów prywatnych; 

8. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 

79710000-4 usługi ochroniarskie. 

9.  Mając na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości skierowania przez wykonawcę do realizacji usług 

ochrony, osób z orzeczoną niepełnosprawnością fizyczną w stopniu 

uniemożliwiającym należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

10. Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące  

u Zamawiającego usługę w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu 

oraz konwojowania wartości pieniężnych zatrudnione będą w okresie 

realizacji umowy przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.) w pełnym wymiarze godzin. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do: 

- wykonywania usług wymienionych w ust. 10 wyłącznie przez osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę. 

- przekazania na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia żądania, imiennego wykazu osób wykonujących prace objęte 
przedmiotem niniejszego zamówienia, ze wskazaniem rodzaju wykonywanych 
przez nich prac oraz podstawy zatrudnienia, a także do jego aktualizowania, 
na żądanie Zamawiającego oraz do przekazania w terminie 3 dni roboczych 
od dnia zgłoszenia żądania, dokumentów potwierdzających zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę (według wyboru Zamawiającego: umów o pracę 
bez ujawniania danych osobowych, comiesięcznych raportów RMUA, itp.), 
także jeśli pracodawcą jest podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami, tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

- zapewnienia, w przypadku korzystania z podwykonawców, wykonywania 
prac wymienionych w ust. 10 wyłącznie przez osoby zatrudnione przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

- zobowiązania podwykonawców lub dalszych podwykonawców do tego, aby 

czynności wymienione w ust. 10 były wykonywane wyłącznie przez osoby 

zatrudnione przez nich na podstawie umowy o pracę.  

12.  Zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części  

z  uwagi na fakt, iż jego podział byłby działaniem nieracjonalnym  

i niekorzystnym dla Zamawiającego. Z analizy rynku wynika, iż podmioty 

świadczące usługi ochrony mienia kompleksowo zajmują się zarówno 

ochroną budynku jak i transportem pieniędzy. Podmioty świadczące usługi 

oferują realizację całościową zamówienia, tj. wszystkich poszczególnych 

czynności składających się na przedmiot zamówienia. Podział ilościowy 

(podział na części pod kątem poszczególnych osób dedykowanych do usługi 
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ochrony budynku obsługi) lub jakościowy czy też rodzajowy (podział na części 

pod kątem poszczególnych rodzajów czynności składających się na 

przedmiot zamówienia) prowadziłby do sytuacji, w której kilku wykonawców 

świadczyłoby te same usługi w różnych, w różnych dniach i w różnych 

godzinach - taki podział skutkowałby brakiem koordynacji działań różnych 

wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia, co groziłoby, 

niewłaściwym wykonaniem przedmiotu zamówienia jako takiego lub 

koniecznością koordynacji tych zadań po stronie Zamawiającego, co z kolei 

wiązałoby się z poniesieniem dodatkowych kosztów zatrudnienia 

koordynatora. Z charakteru tego zamówienia wynika także, iż podział np. na 

poszczególne etapy (tj. udzielenie zamówienia na krótszy okres, np. na 

kwartał) jest nierentowany dla wykonawców, którzy nie mając długotrwałego 

kontraktu, zaoferują znacznie wyższe ceny lub nie będą zainteresowani 

złożeniem oferty w postępowaniu, w którym muszą ponieść konkretne koszty 

(zatrudnienie osób na umowę o pracę) na kilka miesięcy. Analiza  

Zamawiającego prowadzi zatem do wniosku, że podział przedmiotowego 

zamówienia na części – tak ilościowy, jakościowy jak i etapowy - z uwagi na 

charakter usług będących przedmiotem zamówienia jest niezasadny. 

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci   

katalogów elektronicznych 

14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa  

w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP.   

IV. Wizja lokalna 

1. Zamawiający informuje, że złożenie oferty może być poprzedzone odbyciem 

wizji lokalnej przez Wykonawcę. 

2. W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją 

znajdującą się na miejscu u Zamawiającego należy kontaktować się  

z osobami wyznaczonymi do komunikowania się z Wykonawcami. 

3. Wizja lokalna nie jest wymagana.  

V. Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy 
(podwykonawcom). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez 
Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia 
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu 
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych pod Wykonawców. 

VI. Termin wykonania zamówienia 

1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 12 miesięcy licząc od daty 
protokolarnego przekazania obiektu.  
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2. Szczegółowe zagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane 
są we wzorze umowy stanowiącym  załącznik nr 8 do SWZ. 

VII. Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII  SWZ, oraz spełniają 
określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają 
warunki dotyczące: 

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się 
posiadaniem aktualnej koncesję na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą  
z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia; 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co 
najmniej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: : 
a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną usługę 
polegającą na ochronie osób i minia realizowaną w budynku 
użyteczności publicznej  o wartości co najmniej 100 000. zł brutto;  
b) dysponuje  co najmniej 4 osobami (personelem kluczowym), którzy zostaną 
skierowani  przez wykonawcę do realizacji zamówienia, z których każda jest 
wpisana na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.   

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na 
podstawie treści złożonych oświadczeń lub dokumentów wymaganych 
zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy i rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy  
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków 
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (DZ. U. 2020 r. poz. 2415).  

VIII. Podstawy wykluczenia z postępowania 

1. Zgodnie z treścią art. 108 ust. 1 PZP Zamawiający wykluczy z postępowania 
wykonawców, wobec których zachodzą następujące podstawy wykluczenia:  

1) wykonawcę 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, 
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w  

art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

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 (Dz. U. poz. 769), 

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 
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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, 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. 

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania w przypadkach, o których 

mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 

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

Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 

1 w/w ustawy. Do wykonawcy podlegającego w tym zakresie wykluczeniu 

stosuje się art. 7 ust. 3  w/w ustawy. 

3. Zamawiający wprowadza w tym postępowaniu dodatkową podstawę 

wykluczenia wskazaną w art. 109 ust.1 pkt 4 tj.: 

1) wyklucza się Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, 

ogłoszono upadłość, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 

albo znajduje się on w innego tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej 

procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.  

IX. Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia  
i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw 
wykluczenia 

1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania 

ofert następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ, 

2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie  

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, 

3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie  

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. 

Informacje zawarte w oświadczeniach, stanowią wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, 

oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 

https://sip.lex.pl/#/document/17337528?cm=DOCUMENT
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W przypadku gdy wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu w celu 

wykazania się spełnieniem warunków udziału w postępowaniu podmiot 

udostepniający zasoby ma obowiązek złożyć w ofercie oświadczenie  

o niepodleganiu wykluczeniu. 

4) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.  

5) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.  

W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 

6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 

pełnomocnik. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu 

Wykonawcy  jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający 

żąda od Wykonawcy odpisu Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego 

rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o 

których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnie dostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał 

dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Jeżeli w imieniu 

wykonawcy działa osoba której umocowanie do jego nie wynika z 

dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 

umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Powyższe stosuje się 

odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie 

ubiegających o udzielenie zamówienia oraz odpowiednio do osoby 

działającej w imieniu podmiotu u udostepniającego zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 PZP. 

7) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy) - zgodnie 

z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. 

8) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (jeśli dotyczy) - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 

5 do SWZ. 

2.  Zamawiający wzywa wykonawcę,  którego oferta została najwyżej oceniona, do  

złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 

podmiotowych środków dowodowych określonych  w ust. 3, aktualnych na dzień , 

ich złożenia. 

3. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

1) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1, w zakresie wykluczenia  

z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. –– Załącznik nr 6 

2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku 

zakresie przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia u ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz.275), z innym Wykonawcą, który złożył 

odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 
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przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu do udziału w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy o do tej samej grupy 

kapitałowej –– załącznik nr 7 do SWZ; 

3) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego lub innego 

właściwego rejestru, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

4)  koncesję na ochronę osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia  

22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia; 

5) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem  zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego 

ubezpieczenia.  

6)  wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się 

lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat, 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 – sporządzony zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ; 

7) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie  

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony 

zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto 

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, 

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 
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5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2, zastępuje się je  

w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 

reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. 

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki 

oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą 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 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. 

8. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia składane 

na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw wykluczenia, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej 

opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub 

w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach 

wydanych na podstawie art. 70 ustawy tj. w Rozporządzeniu Prezesa Rady 

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

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów 

elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). 

9. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne 

dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, 

podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń 

składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, 

zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub 

uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że: 

1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, 
uzupełnienie lub poprawienie lub 
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. 

X. Poleganie na zasobach innych podmiotów 

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych 
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego 
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łączących go z nimi. 
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą 

polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te 
wykonają świadczenie do realizacji którego 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 danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.  

4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 
udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na 
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
które zostały przewidziane względem Wykonawcy. 

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby 
nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału  
w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, 
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez 
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo 
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. UWAGA: 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. 

7. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa  
w Rozdziale X 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 z katalogiem 
dokumentów określonych  w Rozdziale IX SWZ. 

XI. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim 
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich  
w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy  
z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz 
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty 
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy 
– zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia  
z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się  
o zamówienie. 
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XII. Informacje o sposobie porozumiewania się 
zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 
oświadczeń lub dokumentów 

1. Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: Katarzyna Bernat.  
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl. pod adresem: 
3.  https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom. 
4. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby 

komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie 
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za 
pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”. 

5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl. poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do 
zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została 
wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację  
za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby 
uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: 
Katarzyna Bernat (nie dotyczy składania ofert).  

6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące 
odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania  
i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji 
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami 
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie 
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego 
wykonawcy. 

7. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania 
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych 
przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub 
powiadomienie może trafić do folderu SPAM. 

8. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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 zamieszcza wymagania 
dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz 
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem 
platformazakupowa.pl, tj.: 

1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie 
mniejszej niż 512 kb/s, 

2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB 
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze 
wersje, 

3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10 0., 

4) włączona obsługa JavaScript, 
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format 

plików .pdf, 
6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji 

http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_Radom
https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_Radom
https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_Radom
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/
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sieciowej - kodowanie UTF8, 
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę 

oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera 
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar,  

8) Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego: 

9) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone  
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem   
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, 

10)  zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej 
pod linkiem. 

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób 
niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl,  
w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed 
upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij 
wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez 
Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę  
w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek 
narzucony w art. 221 Ustawy PZP. . 

10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl 
dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści 
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych  
w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się  
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: 
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

 

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert oraz dokumentów 
wymaganych przez Zamawiającego w SWZ. 

1. Oferta, oraz przedmiotowe środki dowodowe  składane elektronicznie muszą 

zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, w tym 

przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis 

elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty Wykonawca składa 

bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu. 

2. Oferta powinna być: 

1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim, 

2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za 

pośrednictwem platformazakupowa.pl, 

3) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/ 

upoważnione. 

3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej 

formie, jak składana oferta (t.j. w podpisane  kwalifikowany podpis 

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). 

Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego 

poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia  

14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/
https://www.nccert.pl/
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://moj.gov.pl/nforms/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER
https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu 

pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym 

podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. 

Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez 

upełnomocnionego.  

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania 

wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do 

transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 

1 lipca 2016 roku”. 

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający 

wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi 

oraz plików XadES. 

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w 

sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane 

oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty 

znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej 

tajemnicę przedsiębiorstwa. 

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem 

terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania 

zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie 

internetowej pod adresem: 

8. https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

9. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby 

ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać 

będą one odrzuceniu. 

10. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, 

aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty. 

11. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku 

polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia 

dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca 

zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski. 

12. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy  

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z 

wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę 

ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 

którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez 

podwykonawcę. 

13. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem 

dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB 

natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 

https://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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14. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne 

z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych 

Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i 

wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla 

systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. 

15. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg 

(.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf 

16. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie 

jednego z rozszerzeń: 

1) .zip 

2) .7Z 

17. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI 

występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach 

zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 

18. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych 

profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie 

wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania 

podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. 

19. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu 

elektronicznego: 

1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą 

weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, 

przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie 

.pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PadES,  

2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem  

w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien 

pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem 

podpisywanym,  

3) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym 

znacznikiem czasu. 

20. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, 

stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami 

podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów  

w weryfikacji plików. 

21. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem 

przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody 

podpisania plików oferty. 

22. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana  

w dokumentacji. 

23. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego 

się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu 

czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty 

na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków. 

24. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się 

wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 

25. Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po 
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podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem 

integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. 

XIV. Sposób obliczania ceny oferty 

1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

wzorem Formularza Ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ  jako 

cenę brutto z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT) 

oraz cenny netto. 

2. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

oraz istotnymi postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ. W cenie 

zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić zmiany wynagrodzenia 

minimalnego 2023 r. wynikające z Rozporządzenia Rady  Ministrów z dnia 

13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r.  

3. Cena podana na Formularzu Ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą 

negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec 

Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej. 

6. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert  

i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia. 

7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną brutto podaną cyfrowo, a słownie, jako 

wartość właściwa zostanie przyjęta cena brutto podana słownie. 

8. 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, 694, 802, 1163, 

1243), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu Zamawiający dolicza do 

przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby 

obowiązek rozliczyć (art. 225 PZP).  

9. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów  

i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu 

prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem 

nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, 

jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszczą się 

ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP w 

związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP).  

XV. Wymagania dotyczące wadium 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

XVI. Termin związania ofertą 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 15.11.2022 
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2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

3. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą wskazanego w ust. 1, 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 wymaga złożenia przez Wykonawcę 

pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

XVII. Miejsce i termin składania ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na 

platformazakupowa.pl pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/pn/teatr_radom w myśl Ustawy PZP na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania do dnia 17.10.2022r. do godz. 9:00 

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty. 

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia  wszystkich 

wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”. 

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem 

kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie 

składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien 

złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem 

platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym 

pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust.2  Pzp, gdzie 

zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz 

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem 

nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio  

w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) 

w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę”  

i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona. 

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany  

i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.  

XVIII. Otwarcie ofert 

1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert  

tj. 17.10.2022  o godzinie 9:30 , nie później niż następnego dnia po dniu, w 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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którym upłynął termin składania ofert. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu 

systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje 

brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, 

otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

2. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

4. 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. 

5. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na 

platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” . 

6. Uwaga! Zgodnie z Ustawą PZP Zamawiający nie ma obowiązku 

przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem 

Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem 

elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie 

uprawnienie. 

 

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

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował 

następującymi kryteriami oceny ofert: 

1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt.; 

2) Doświadczenie personelu (D) – waga kryterium 40 pkt.; 

Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 

2. Cena (C) – waga   60 pkt. 

 

                 cena najniższa brutto* 
C = ------------------------------------------------   x 60  pkt. 
         cena oferty ocenianej brutto 

 
*spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu 
 

a. Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena 
ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. 

b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty, jakie 
Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. 
 

3. Punktacja w kryterium Doświadczenie personelu (D): 
Punkty przyznawane będą za każdą osobę skierowaną do realizacji zamówienia, 
która posiada minimum 12 miesięczne doświadczenie w świadczeniu usług ochrony 
osób i mienia w obiektach użyteczności publicznej w okresie ostatnich 3 lat wstecz 

http://platformazakupowa.pl/
http://platformazakupowa.pl/
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od dnia w którym upływa termin składania ofert. 
Za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: 

a. 1 osoby posiadającej ww. doświadczenie Zamawiający przyzna 10 pkt.  
b. 2 osób posiadających ww. doświadczenie Zamawiający przyzna 20 pkt. 
c. 3 osób posiadających ww. doświadczenie Zamawiający przyzna 30 pkt. 
d. 4 lub więcej osób posiadających ww. doświadczenie Zamawiający 

przyzna 40 pkt. 
 
Zamawiający dokona oceny przedmiotowego kryterium w przypadku gdy 
Wykonawca do oferty załączy wykaz osób, które zamierza skierować do 
realizacji przedmiotu zamówienia ze wskazaniem posiadanego doświadczenia 
przez poszczególne osoby (Wykonawca może wykorzystać wykaz zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 7). 

4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie 
liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami 
arytmetyki. 

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień 
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 

6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za 
najkorzystniejszą. 

 

XX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być 
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 

krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 

upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w przedmiotowym 

postępowaniu złożono tylko jedną ofertę. 

3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia,  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

XXII. Informacje o treści zawieranej umowy oraz 
możliwości jej zmiany 

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ oraz Umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych zgodnie z Załącznikiem nr 11 do SWZ. 



Nr postępowania: 2022/BZP 00381794/01 

25 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści 

wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym 

we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ. 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 
przysługujących Wykonawcy 

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują 

wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub 

miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów ustawy PZP.  

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie  

o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której 

mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich 

Przedsiębiorców. 

3. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy 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 ustawy. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię 

odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu. 

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni 

od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 

treści SWZ na stronie internetowej. 

6. 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). 

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 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.  

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa  

w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 
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9. 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 niniejszego rozdziału nie 

stanowią inaczej. 

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

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa 

w art. 519 ust. 1 ustawy 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. 

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 

do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

XXIV. Spis załączników 

1. Załączniki wypełniane przez wykonawcę, składane z ofertą: 

Załącznik nr 1 -Formularz oferty. 

Załącznik nr 2 -Oświadczenie dotyczące podstaw wykluczenia z postępowania. 

Załącznik nr 3 –Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu 

Załącznik nr 4 -Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasobu do oddania do 

dyspozycji Wykonawcy (jeżeli ma zastosowanie). 

Załącznik nr 5-Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia. 

2. Załączniki składane na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona: 

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych 

w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 

Załącznik nr 7- Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 

ustawy, o braku przynależności do t ej samej grupy kapitałowej 

Załącznik nr 8 - Wykaz wykonanych usług. 

Załącznik nr 9 - Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. 

3. Załączniki pozostałe: 

Załącznik nr 10 – wzór umowy. 

Załącznik nr 11 – klauzula informacyjna RODO. 

Załącznik nr 12 – protokół przekazania obiektu pod ochronę. 

 
 


