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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: 

Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3, 

tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741, strona internetowa: www.narodowy.pl 

 

2. Zamówienie realizowane w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 

 

3. Przedmiot zamówienia:  

Usługi zakwaterowania gości Teatru Narodowego w ramach STN 2015 

 

CPV    55120000-7  Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

3.1    CZĘŚĆ I – zakwaterowanie zespołów – zakwaterowanie w hotelu 5-gwiazdkowym, 

w bliskim sąsiedztwie Teatru Narodowego (max 20 min. piechotą),  w okresie  

od 8 października do 19 października 2015 roku członków 2 zespołów teatralnych  

uczestniczących w IV edycji międzynarodowego festiwalu teatralnego  

SPOTKANIE TEATRÓW NARODOWYCH 2015 zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

a) zespół ze Szwecji 08.10 – 12.10  8 jedynek 4 doby 

     09.10 – 12.10     12 jedynek 3 doby 

 

b) zespół z Austrii   14.10 – 20.10  17 jedynek 6 dób 

     16.10 – 19.10  31 jedynek 3 doby 
 

3.2  CZĘŚĆ II – zakwaterowanie zespołów – zakwaterowanie w okresie od 1 grudnia 2015 do  

16 grudnia 2015 roku w hotelu 5-gwiazdkowym, w bliskim sąsiedztwie Teatru Narodowego 

(max 20 min. piechotą), członków 3 zespołów teatralnych uczestniczących w IV edycji 

międzynarodowego festiwalu teatralnego SPOTKANIE TEATRÓW NARODOWYCH 2015  

zgodnie z poniższym zestawieniem: 

a) zespół z Francji  01.12 – 06.12  6 jedynek 5 dób 

        12 jedynek              

    

b)  zespół z Litwy  06.12 – 10.12  5 dwójek 4 doby 

       27 jedynek 

 

c) zespół z Rosji  11.12 – 16.12  8 dwójek 5 dób 

       4 jedynki 

12.12 – 16.12  3 dwójki 4 doby 

       20 jedynek   
 

3.3 CZĘŚĆ III – zakwaterowanie w pokojach jednoosobowych  uczestników Sympozjum  

odbywającego się w ramach  STN 2015, w hotelu 5-gwiazdkowym, w bliskim sąsiedztwie  

Teatru Narodowego (max 20 min. piechotą) w następujących terminach: 

a) od 19 do 22 listopada 2015 r. – 50 osób  

b) od 18 do 22 listopada 2015 r. – 10 osób 

http://www.narodowy.pl/
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3.4 Dodatkowe wymagania:  

a) Zamawiający wymaga pokoi ze śniadaniem i dostępem do Internetu, 

b) Dla każdego zespołu dwa pokoje jednoosobowe  muszą być w podwyższonym standardzie, 

do pkt. 3.1 i do pkt 3.2 SIWZ, 

c) Zamawiający wymaga udostępnienia pomieszczenia lub miejsca na kontakty z mediami 

do pkt. 3.1 i do pkt 3.2 SIWZ,  

d) Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości pokoi o 5 pokoi  

w każdym zespole wymienionym w pkt 3.1 i 3.2 SIWZ oraz 10 pokoi w pkt 3.3 SIWZ. 

  

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na części przedmiotu zamówienia, 

zgodnie z opisem w pkt. 3.1, pkt. 3.2 i pkt. 3.3 SIWZ.  

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.  

 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.  

 

7. Termin realizacji zamówienia: od 8 października do 16 grudnia 2015 r. 

 

8. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  

tych warunków. 

Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełniają warunki  

określone w art. 22 ust.1 ustawy „Prawo zamówień publicznych", dotyczące: 

9.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
 

9.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, 
 

9.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 
 

9.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, 

 

10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podlegania 

wykluczeniu na podstawie Art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.      

10.1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa  

w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. 

 

10.2 W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 us t. 1 ustawy 

Pzp, należy przedłożyć:  

a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  

lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  
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o art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert. 

 

10.3 Wykonawca załączy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej  

albo oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu  

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

 

10.4 Inne dokumenty: 

a) Wypełniony „FORMULARZ OFERTY” –– oddzielnie dla CZĘŚCI I (Załącznik nr 1 

do SIWZ), dla CZĘŚCI II (Załącznik nr 2 do SIWZ) oraz  dla CZĘŚCI III (Załącznik nr 3  

do SIWZ) przedmiotu zamówienia, 

 

b) Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,  

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2 pkt. 2b. 

ustawy Pzp). 

 

11. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą:  

11.1 W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia  

oraz pytania dotyczące treści SIWZ, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu  

faksem na nr /0– 22 / 69 – 20 – 741, lub pocztą elektroniczną na adres 

kancelaria@narodowy.pl, z wypełnionym polem „temat wiadomości”:  

„SIWZ na usługi zakwaterowania gości TN w ramach STN 2015”, w godz. 8:15 – 16:15. 

Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.  

Adres Zamawiającego: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00 – 077 Warszawa. 

 

11.2 Pisemne pytania dotyczące SIWZ należy kierować, zgodnie z informacjami   

podanymi w pkt. 11.1 powyżej, do Pani Ewy Kwiecień  - zastępcy kierownika impresariatu 

i/lub do Pani Małgorzaty Szum – głównego specjalisty ds. internetu. 

12. Termin związania ofertą: Przystępujący do przetargu związani będą ofertą 30 dni  

od upływu terminu składania ofert. 

 

13. Opis sposobu przygotowania oferty: 

13.1 Oferta musi być sporządzona oddzielnie dla każdej części przedmiotu zamówienia, o których 

mowa w pkt. 3.1, 3.2 oraz  3.3 SIWZ (wypełnione Załącznik nr 1 do SIWZ i/lub Załącznik nr 2 

i/lub Załącznik nr 3 do SIWZ). 

     

13.2 Oferta musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia dla każdej z wymienionych  

w pkt. 3.1, 3.2 oraz 3.3 SIWZ części zamówienia, tj. dla CZĘŚCI I  lub/i  CZĘŚCI II lub/i  CZĘŚCI III. 
 

13.3 Ofertę należy przygotować w języku polskim i w formie pisemnej.  

 

mailto:kancelaria@narodowy.pl
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13.4 Do oferty należy załączyć dokumenty i oświadczenia określone w pkt. 10 SIWZ.  

Dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 
 

13.5 Zamawiający wymaga by oferta wraz z załącznikami była podpisana przez osobę (osoby) 

upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym – zgodnie z danymi 

ujawnionymi we właściwym rejestrze (podpis musi być opatrzony imienną pieczątką)  

lub przez upełnomocnionego przedstawiciela  Wykonawcy. Pełnomocnictwo do czynności 

prawnych musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 
 

13.6 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich   

w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

13.7 W przypadku, gdy Wykonawca dokona zastrzeżenia o nieujawnianiu informacji stanowiących 

tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji  

– Zamawiający ograniczy dostęp do tych informacji pod warunkiem, że informacje stanowiące 

tajemnicę tego przedsiębiorstwa będą załączone do oferty w oddzielnej, zamkniętej  kopercie. 

 

13.8 Zamawiający wymaga, by złożona w postępowaniu oferta była zszyta w sposób trwały  

i miała kolejno ponumerowane strony. 

 

13.9 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w postaci elektronicznej. 

 

14. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 

 

14.2 Oferty należy składać za pokwitowaniem, w Kancelarii Teatru, pokój 1.27b  

(wejście „A" od strony ul. Wierzbowej 2): do dnia 7 lipca 2015 r. do godz. 10:00. 

 

14.2 Oferty należy złożyć w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:  

„Oferta na usługi zakwaterowania gości TN w ramach STN 2015” 

 

14.1 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi: w dniu 7 lipca 2015 r. o godz. 10:15, 

w siedzibie Zamawiającego, we foyer Sceny przy Wierzbowej, ul. Wierzbowa 3,  

(wejście przez recepcję „B" od ul. Fredry). 

 

15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty: 
 

15.1 Oferta musi zawierać wyrażoną w złotych polskich cenę netto, wysokość stawki podatku VAT 

oraz cenę brutto za jedną dobę hotelową ze śniadaniem, bez względu na rodzaj pokoju.  
 

15.2 Zamawiający zobowiązuje się podać do 30 września 2015 r. ostateczną liczbę pokoi 

oraz ostateczną listę hotelową na tydzień przed przyjazdem gości. 
 

15.3 Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą w PLN.  
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16. Kryteria wyboru wraz z ich znaczeniem oraz sposób oceny ofert: 
 

16.1 Kryteria wyboru ofert: 

a) najniższa cena    – 90 % 

b) odległość od Teatru Narodowego  – 10 %  

 

16.2 Opis sposobu oceny ofert:                                                                                                           

Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba punktów wynosi 100),  

wg następujących zasad: 

a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 90 

b) oferta z najkrótszą odległością od Teatru Narodowego, określoną w metrach,  

 otrzyma maksymalną liczbę punktów: 10 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca określił w metrach odległość od miejsca 

zakwaterowania gości Teatru do siedziby Teatru Narodowego  

(Zamawiający dopuszcza maksymalną odległość: 2.500 metrów). 

 

16.3 Sposób obliczenia wartości punktowej oferty: 

a) wartość punktowa kryterium „najniższa cena” jest obliczona wg wzoru:  

X pkt. = (najniższa cena oferty : cenę oferty rozpatrywanej) x 90 

 

b) wartość punktowa kryterium „odległość od Teatru Narodowego” jest obliczona wg wzoru:                     

X pkt. = (najkrótsza odległością od TN : odległość w ofercie rozpatrywanej) x 10 

 

Łączna liczba punktów wynikająca z sumy punktów uzyskanych w kryterium „najniższa 

cena” i kryterium „b) odległość od Teatru Narodowego” stanowi punktową ocenę całej 

oferty. 

 

16.4 Zamówienie będzie realizował Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.  

 

17. Informacje o formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia Umowy: 

Zamawiający zawrze Umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie i miejscu  

wskazanym w piśmie zawiadamiającym o wyborze jego oferty.  

 

18. Istotne postanowienia dla Zamawiającego, które zostaną wprowadzone  

do treści zawieranej Umowy: 

18.1 Cena usługi zawarta w ofercie jest wartością maksymalną.  

18.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia ilości pokoi  

do dnia 30 września 2015 r.   

18.3 Zamawiający ma prawo zmieniać nieodpłatnie rodzaj pokoi zachowując podaną uprzednio 

ilość do siedmiu dni przed planowanym przylotem grupy. 

18.4 Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura,  płatna  

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.  

18.5 Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbędzie się w PLN.  

18.6 Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wykonawcy ustawowych odsetek  

za zwłokę w zapłacie faktury. 
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19. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.  

20. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

21. Aukcja elektroniczna nie dotyczy niniejszego postępowania. 

22. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  

23. Zamawiający, z uwagi na charakter zamówienia, nie dopuszcza możliwości powierzenia 

części zamówienia podwykonawcy.  

 

 

Załącznik do SIWZ: 

 

Załącznik nr 1 – „FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ I” 

Załącznik nr 2 – „FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ II” 

Załącznik nr 3 – „FORMULARZ OFERTY – CZĘŚĆ III” 

 

 

 

 


