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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 20 listopada 2015 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 33/2015     

 

 

 

OGŁOSZENIE 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na całodobową, bezpośrednią ochronę osób i mienia  

w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 12.11.2015 r., do godz. 10:00 wpłynęły 2 oferty: 

ZESTAWIENIE OFERT: 

NR 

OFERTY 
WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                    

PLN                               

za pełnienie 

jednej godziny 

dyżuru przez 

jednego 

pracownika 

ochrony                                                              

CENA  

BRUTTO                 

PLN                         

za pełnienie 

jednej godziny 

dyżuru przez 

jednego 

pracownika 

ochrony                                                                                                   

ILOŚĆ USŁUG 

ŚWIADCZONYCH                

NA RZECZ 

INSTYTUCJI 

ARTYSTYCZNYCH                   

1 

Biuro Ochrony                         

Mienia i Osób               

ALBATROS                                   

ul. Reutta 1/15 

06-400 Ciechanów 

9,67 11,89 3 usługi 

2 

Konsorcjum firm: 

Agencja Ochrony                           

Osób i Mienia                                                      

BASMA SECURITY                            

ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62 

01-424 Warszawa 

oraz 

Agencja Ochrony Mienia  

i Osób „LIDER” A. Zagórski, 

I. Zagórska Sp. J., 

ul. Wolska 84/86 

01-141 Warszawa 

11,00 13,53 3 usługi 
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 Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

1) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS (oferta nr 1) do uzupełnienia oferty i nadesłania 

brakujących dokumentów:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 6.1 a) SIWZ, 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług , w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,  

na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. W wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania 

Zamawiającego, określone w pkt. 5.2  SIWZ – zgodnie z pkt. 6.1 c) SIWZ, 

c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z pkt. 6.2 a) SIWZ. 

 Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o dokumenty opatrzone datą 18.11.2015 r., a otwarcie 

ofert miało miejsce dnia 12.11.2015 r., w związku z tym Wykonawca nie potwierdził spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 „(…) Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu (…), nie później niż w dniu, w którym upłynął termin (…) 

składania ofert”. Uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty zostały wystawiony po dacie składania 

ofert. 

 

2) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał Wykonawcę  

Konsorcjum firm: Agencję Ochrony Osób i Mienia BASMA SECURITY oraz Agencję 

Ochrony Mienia i Osób „LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., (oferta nr 2)  

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów:  

a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 6.1 a) SIWZ  

– od Agencji Ochrony Mienia i Osób „LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., 

b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,  

na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane 

lub są wykonywane należycie. W wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania 

Zamawiającego, określone w pkt. 5.2  SIWZ – zgodnie z pkt. 6.1 c) SIWZ. W załączonym  

do oferty wykazie, w jednej pozycji brakuje „wartości usługi”, 

c) oświadczenie, że osoby, które będą wykonywały usługi ochrony mienia na rzecz Teatru 

Narodowego posiadają: wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, minimum średnie wykształcenie, co najmniej 

dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy określonej w przedmiocie zamówienia  

– zgodnie z pkt. 6.1 d) SIWZ – od Agencji Ochrony Mienia i Osób „LIDER” A. Zagórski, I. 

Zagórska Sp. J., 

d) oświadczenie, że Wykonawca zamówienia zobowiązuje się spełnić warunek, o którym mowa  

w pkt. 3.5 i 3.6 SIWZ – zgodnie z pkt. 6.1 e) SIWZ – od Agencji Ochrony Mienia i Osób 

„LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., 

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej  

z przedmiotem zamówienia. Dokument ten musi potwierdzić wymagania Zamawiającego,  

o których mowa w pkt. 5.4 SIWZ – zgodnie z pkt. 6.1 f) SIWZ – od Agencji Ochrony Mienia  

i Osób „LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., 

f) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z pkt. 6.2 a) SIWZ – od Agencji 

Ochrony Mienia i Osób „LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., 
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g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie  

w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt. 6.2 c) SIWZ – od Agencji Ochrony 

Mienia i Osób „LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., 

h) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej  

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – zgodnie z pkt. 6.2 d) SIWZ  

– od Agencji Ochrony Mienia i Osób „LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., 

i) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia  

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej – zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ – od Agencja Ochrony Osób i Mienia BASMA 

SECURITY, 

j) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, albo informację o tym, że nie należy  

do grupy kapitałowej – zgodnie z pkt. 6.3 SIWZ – od Agencji Ochrony Mienia i Osób „LIDER” 

A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., 

 Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o dokumenty opatrzone datą 13.11.2015 r., a otwarcie 

ofert miało miejsce dnia 12.11.2015 r., w związku z tym Wykonawca nie potwierdził spełniania 

warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z treścią art. 26 ust. 3 „(…) Złożone na wezwanie 

zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu (…), nie później niż w dniu, w którym upłynął termin (…) 

składania ofert”. Uzupełnione przez Wykonawcę dokumenty zostały wystawiony po dacie składania 

ofert. 

 

Po dokonaniu oceny ofert Teatr: 

1) wykluczył z postępowania oraz odrzucił: 

a) oferty nr 1 – Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS, ul. Reutta 1/15, 06-400 

Ciechanów  

b) oferty nr 2 – Konsorcjum firm: Agencję Ochrony Osób i Mienia BASMA SECURITY,  

ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa oraz Agencję Ochrony Mienia i Osób 

„LIDER” A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J., ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa  

–  wykluczenie Wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.: „Z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania 

warunków udziału w postępowaniu”, odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.: 

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”, 

 

2) unieważnił postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp., w związku  

z brakiem ważnych ofert. 

 

Podpisała: 

        mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


