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Komisja ds. Przetargów                 Warszawa, dn. 6 czerwca 2018 r. 

Publicznych w TN 

Nr sprawy: 8/2018     

D-ZP.26.8.2018  

 

 

OGŁOSZENIE 

 

 

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

w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

 

W wymaganym terminie – do dnia 18.06.2018 r., do godz. 10:00 wpłynęło 6 ofert: 

N
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

ILOŚĆ USŁUG 

ŚWIADCZONYCH                                  

NA RZECZ INSTYTUCJI 

ARTYSTYCZNYCH 

1 
Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS                                    

ul. Reutta 1/15 

06-400 Ciechanów 
16,00 19,68 5 usług 

2 

Konsorcjum: Lider - Hunters Sp. z o.o.  

ul. Bukowska 114 

62-065 Grodzisk Wielkopolski, 

ZONE Hunters Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Bukowska 114 

62-065 Grodzisk Wielkopolski, 

GREEN Hunters Sp. z o.o. sp. k. 

ul. Bukowska 114 

62-065 Grodzisk Wielkopolski, 

Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum”  

ul. Kasprzaka 24 

01-211 Warszawa 

17,70 21,77 5 usług 

3 
Grupa DSF Sp. z o.o. 

ul. Powstańców 4a lok. 67 

05-091 Ząbki 
17,79 21,88 6 usług 

4 

Konsorcjum: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o. 

ul. Melomanów 4 

00-712 Warszawa, 

EKOTRADE OCHRONA Sp. z o.o. 

ul. Melomanów 4 

00-712 Warszawa 

16,38 20,15 44 usługi 

5 

Konsorcjum: Lider - BASMA SECURITY Sp. z o.o.                             

al. Prymasa Tysiąclecia 60/62 

01-424 Warszawa,  

SPYTEK SECURITY Sp. z o.o. 

Ul. Nowomiejska 49 

07-100 Liw, 

Agencja Ochrony Mienia i Osób „LIDER” 

A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J. 

ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa 

17,38 21,38 2 usługi 
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6 

Konsorcjum: Lider – SELTIK Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 78 

03-301 Warszawa, 

SILEZJAN EKO Sp. z o.o. 

ul. Buforowa 2 

52-131 Wrocław, 

SILEZJAN System Security – Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o. 

ul. Buforowa 2 

52-131 Wrocław, 

„STEKOP” Spółka Akcyjna 

Ul. Mołdawska 9 

02-127 Warszawa 

16,91 20,80 20 usług 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert podjął następujące czynności: 

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

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

brakujących dokumentów: 

a) Oświadczenie Wykonawcy na temat ilości osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu 

zamówienia na terenie Teatru, ich kwalifikacji, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 

zawodowego i wykształcenia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

– zgodnie z pkt. 7.1 f) SIWZ. „Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji umowy”,  

jaki złożyli Państwo wraz z ofertą, jest nieczytelny oraz nie zostały w nim zawarte 

wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 7.1 f) SIWZ.  

b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu – zgodnie z pkt. 7.1 a) SIWZ, 

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z pkt. 7.1 b) SIWZ, 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

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

Konsorcjum: Lider - Hunters Sp. z o.o., ZONE Hunters Sp. z o.o. sp. k., GREEN Hunters Sp. 

z o.o. sp. k., Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum” (oferta nr 2) do uzupełnienia oferty  

i nadesłania brakującego dokumentu: pełnomocnictwa dla Pana Jacka Formy, który podpisał ofertę 

– zgodnie z pkt. 10.3 SIWZ.  

Jednocześnie na podstawie art. 26 ust. 4  ustawy Prawo zamówień pub licznych,  

Teatr wezwał do złożenia wyjaśnień do przedłożonego wraz z ofertą Wykazu usług  

– w  pozycji nr 1 Wykonawca wpisał, że Odbiorcą (Zamawiającym) był Teatr Narodowy  

w Warszawie – w okresie 01.06.2014 r. - 31.01.2017 r. Posiadana przez nas dokumentacja  

nie wskazuje, by Wykonawca kiedykolwiek świadczył w Teatrze Narodowym usługi ochrony.  

Wykonawca nie uzupełnił swojej oferty o wymagane dokumenty.  

 

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

Grupa DSF Sp. z o.o. (oferta nr 3) do uzupełnienia oferty i nadesłania brakujących dokumentów: 

a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Dokument ten musi potwierdzać wymagania 

Zamawiającego, o których mowa w pkt. 6.2 SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 d) SIWZ. 

b) Oświadczenie Wykonawcy na temat ilości osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu 

zamówienia na terenie Teatru, ich kwalifikacji, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia 

zawodowego i wykształcenia, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami  

– zgodnie z pkt. 7.1 f) SIWZ. W złożonym wraz z ofertą oświadczeniu, nie ma informacji  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

c) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,  

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca 
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może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – zgodnie z pkt. 7.2 c) SIWZ. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagane dokumenty.  

 

4) Na podstawie art. 26 ust. 3  ustawy Prawo zamówień publicznych, Teatr wezwał Wykonawcę 

Konsorcjum:  Lider – SELTIK Sp. z o.o., SILEZJAN EKO Sp. z o.o., SILEZJAN System 

Security – Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o., „STEKOP” Spółka Akcyjna (oferta nr 6)  

do uzupełnienia oferty i nadesłania brakującego dokumentu: wykazu usług, o których mowa w 

6.3.1 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

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

wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku 

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  

– oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

W wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt. 6.3.1 

SIWZ – zgodnie z pkt. 7.1 e) SIWZ. W złożonym wraz z ofertą „Wykazie usług” Wykonawca 

wykazał dwie instytucje, które nie są instytucjami artystycznymi w rozumieniu art. 11 ust 2 ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 862. 

Wykonawca uzupełnił swoją ofertę o wymagany dokument.  

 

5) Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., Teatr dokonał poprawki „innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia(…)”,  

jakie znajdują się w dokumentach złożonych przez Konsorcjum: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., 

EKOTRADE OCHRONA Sp. z o.o. (oferta nr 4), a w związku z tym poprawiona została 

również ilość usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych – zgodnie z art. 11 ust. 2 

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 862. 

W związku z powyższym w ofercie Wykonawcy – w dokumencie „Wykaz usług  

do kryterium pozacenowego”,  Teatr skreślił pozycje nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.   

Tak więc, ilość usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych została przez 

Wykonawcę określona w wysokości 44 usługi, natomiast po poprawieniu omyłki ostateczna 

ilość usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych wynosi 12 usług. 

Wykonawca wyraził zgodę na dokonane poprawki.  

 

6) Na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp., Teatr dokonał poprawki „innych omyłek 

polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia(…)”,  

jakie znajdują się w dokumentach złożonych przez Konsorcjum:  Lider – SELTIK Sp. z o.o., 

SILEZJAN EKO Sp. z o.o., SILEZJAN System Security – Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o., 

„STEKOP” Spółka Akcyjna (oferta nr 6) a w związku z tym poprawiona została również ilość 

usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych – zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy  

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 862. 

 W związku z powyższym w ofercie Wykonawcy – w dokumencie „Wykaz usług”, 

Teatr skreślił pozycje nr: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.   

Tak więc, ilość usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych została przez 

Wykonawcę określona w wysokości 20 usług, natomiast po poprawieniu omyłki ostateczna 

ilość usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych wynosi 3 usługi. 
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Wykonawca wyraził zgodę na dokonane poprawki.  

 

 

Teatr po przeanalizowaniu złożonych ofert wykluczył z postępowania oraz odrzucił 

ofertę nr 2 – Konsorcjum: Lider - Hunters Sp. z o.o., ZONE Hunters Sp. z o.o. sp. k.,  

GREEN Hunters Sp. z o.o. sp. k., Usługowa Spółdzielnia „Uniwersum” – wykluczenie  

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) ustawy Pzp.: „Z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (…)” oraz odrzucenie oferty na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.:  

„Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.” 

 

Pozostałe Oferty nr 1, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 są ważne. Teatr ocenił je zgodnie z przyjętymi  

w SIWZ kryteriami: cena – 60% oraz ilość usług świadczonych na rzecz instytucji artystycznych 

– 40 %. 
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WYKONAWCA 

CENA   

NETTO                              

PLN 

CENA  

BRUTTO                 

PLN 

Punkty                 

za 

kryterium 

cena 

ILOŚĆ USŁUG 

ŚWIADCZONYCH                                  

NA RZECZ INSTYTUCJI 

ARTYSTYCZNYCH 

Punkty                 

za 

kryterium 

ilość usług 

SUMA 

PUNKTÓW                  

1 

Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS                                    

ul. Reutta 1/15 

06-400 Ciechanów 

16,00 19,68 60 5 usług 16,67 76,67 

3 

Grupa DSF Sp. z o.o. 

ul. Powstańców 4a lok. 67 

05-091 Ząbki 

17,79 21,88 53,96 6 usług 20 73,96 

4 

Konsorcjum: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o. 

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa, 

EKOTRADE OCHRONA Sp. z o.o. 

ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa 

16,38 20,15 58,61 12 usług * 40 98,61 

5 

Konsorcjum: Lider - BASMA SECURITY Sp. z o.o.                             

al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa,  

SPYTEK SECURITY Sp. z o.o. 

Ul. Nowomiejska 49, 07-100 Liw, 

Agencja Ochrony  

Mienia i Osób „LIDER” 

A. Zagórski, I. Zagórska Sp. J. 

ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa 

17,38 21,38 55,24 2 usługi 6,67 61,91 

6 

Konsorcjum: Lider – SELTIK Sp. z o.o. 

ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, 

SILEZJAN EKO Sp. z o.o. 

ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław, 

SILEZJAN System Security  

– Biuro Ochrony Mienia Sp. z o.o. 

ul. Buforowa 2, 52-131 Wrocław, 

„STEKOP” Spółka Akcyjna 

Ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa 

16,91 20,80 56,77 3 usługi * 10 66,77 

 

Najkorzystniejszą ofertę na całodobową, bezpośrednią ochronę osób i mienia w budynkach 

Teatru Narodowego w Warszawie złożyło Konsorcjum: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., 

EKOTRADE OCHRONA Sp. z o.o.. Oferta otrzymała 98,61 pkt. Zamówienie Teatru  

na całodobową, bezpośrednią ochronę osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego  

w Warszawie będzie realizowało Konsorcjum: Lider - EKOTRADE Sp. z o.o., EKOTRADE 

OCHRONA Sp. z o.o.. 

 

 

Podpisała: 

         

mgr inż. Elżbieta Piwowarczyk 

Przewodnicząca Komisji  

 ds. przetargów publicznych w TN 


