
Warszawa, 10 sierpnia 2021 r. 

ZATWIERDZAM 
 

Z upoważnienia Dyrektorki TR Warszawa 
 
 

....................................... 
 

Iwona Patejuk 
 
 

NR POSTĘPOWANIA: PZP.TP-1.1.2021 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

pn. 
 
 
 

Usługi doradztwa prawnego związane z realizacją zadania 
inwestycyjnego „Budowa Teatru Rozmaitości” 

 
 
 
 
 

 
Postępowanie przeprowadzone na podstawie art. 275 pkt 1 w zw. z art. 359 pkt 2 
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1229), 
zwanej dalej „ustawą”, o wartości zamówienia mniejszej niż równowartość kwoty 
750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I. Informacje na temat Zamawiającego: 
 
1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, 

ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa. 
2. Dane kontaktowe: zamowienia@trwarszawa.pl 
3. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą 

dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: 
https://trwarszawa.pl/bip/zamowienia-publiczne/ 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia: 
 

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

275 pkt 1 ustawy w zw. z art. 359 pkt 2 ustawy oraz niniejszej Specyfikacji 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ".  

2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością 

prowadzenia negocjacji.  

3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia jest mniejszej niż równowartość 

kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 złotych. 

4. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy postępowanie o udzielenie zamówienia, z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, prowadzi się pisemnie. 

5. Komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie 

dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z 

uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

7. Zamawiający nie przewiduje i nie dopuszcza złożenia oferty w postaci katalogów 

elektronicznych.  

8. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 

9. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.  

10. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem 

osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.  

 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług obsługi prawnej 

związanych z realizacją zadania inwestycyjnego „Budowa Teatru 

Rozmaitości”.  

2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

1) 79100000-5 – usługi prawnicze; 

2) 79111000-5 – usługi w zakresie doradztwa prawnego, 

3) 79121000-8 – usługi w zakresie praw autorskich, 

4) 79221000-9 – usługi w zakresie doradztwa podatkowego. 
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3. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług obsługi prawnej w zakresie 

podstawowym/gwarantowanym w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin 

miesięcznie oraz nie większym niż 90 godzin miesięcznie, natomiast  

w zakresie opcjonalnym w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin miesięcznie 

oraz nie większym niż 100 godzin miesięcznie. 

4. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu 

Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci 

katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający oświadcza, że zamówienie zostało zakwalifikowane jako „usługa”  

w rozumieniu art. 7 pkt 28 ustawy. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 

1 pkt 7 i 8. 

9. Z uwagi na charakter przedmiotu zamówienia Zamawiający nie określa wymagań 

związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez 

zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. 

 

IV. 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 podwykonawców. 

 

V. Termin wykonania zamówienia: 
 
Termin wykonania zamówienia (zakres podstawowy/gwarantowany): 4 miesiące od 
dnia podpisania umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. 
Termin wykonania zamówienia (zakres opcjonalny): 44 miesiące od zakończenia 
okresu podstawowego/gwarantowanego. 
 

VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu 

których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, 

oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych 

sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji 

elektronicznej: 
 



1. Informacje ogólne: 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniPortal.uzp.gov.pl/, 

ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Teatr Rozmaitości) 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: 

zamowienia@trwarszawa.pl; 

2) komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się zgodnie  

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452); 

3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku 

oraz do formularza do komunikacji; 

4) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania 

systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP; 

5) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do 

komunikacji wynosi 150 MB; 

6) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP; 

7) identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście 

wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert): 

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, 

a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż 

wskazanych w pkt VII.2 SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza 

dostępnego na ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –nazwa – Teatr 

Rozmaitości) oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). 

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem 

Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID 

postępowania). 

2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty 

elektronicznej, e-mail: zamowienia@trwarszawa.pl 

3) dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub 

oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do 
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komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość 

składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w 

pkt VII.2.2 SWZ adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, 

oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być 

zgodny z: 

a) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 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. poz. 2452) 

b) 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. poz. 

2415); 

2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich 

otrzymania; 

3) korespondencja w postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, 

że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z 

tłumaczeniem na język polski; 

4) w przypadku podmiotów wspólnych wszelka korespondencja prowadzona będzie 

wyłącznie z pełnomocnikiem. 

 

VII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się  

z wykonawcami: 
 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mateusz Małek, e-mail: 

zamowienia@trwarszawa.pl 

 

VIII. Termin związania ofertą 
 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 15 września 2021 r. 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 

 

IX. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale X. SWZ, oraz spełniają określone 

przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 
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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: 

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku: 

a) przedstawienia dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o 

wartości co najmniej 10.000.000,- zł (słownie: dziesięć milionów złotych); 

b) wykazania, iż Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową  

w wysokości nie niższej niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 

00/100); 

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Warunek zostanie uznany za spełniony w przypadku przedstawienia dokumentów 
potwierdzających, że Wykonawca: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 
świadczył/świadczy nieprzerwanie co najmniej jedną usługę polegającą na 
obsłudze jednostek sektora finansów publicznych będących państwowymi 
lub samorządowymi instytucjami kultury w rozumieniu ustawy z dnia 
25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 
2020 r. poz. 194), przez okres co najmniej 24 miesięcy, której zakres obejmował 
lub obejmuje minimum:  
o opiniowanie pod względem formalnym, prawnym i redakcyjnym projektów 

aktów prawnych;  
o udzielanie porad, konsultacji prawnych; 
o sporządzanie opinii prawnych; 
o opiniowanie i przygotowywanie projektów umów; 
o opiniowanie i weryfikację dokumentacji w zakresie zamówień publicznych; 
o udzielenie pomocy prawnej w zakresie działalności finansowej i wykonania 

budżetu; 
b) dysponuje oraz skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 2 osoby, 

posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie 
i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.: 
o każda z osób posiada uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub 

radcy prawnego lub są prawnikami zagranicznymi w rozumieniu ustawy z 
dnia 5 lipca 2002r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych 
pomocy prawnej w Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 823),  

o każda z osób posługuje się biegle językiem polskim i angielskim, co 
potwierdza certyfikat znajomości każdego z ww. języków na poziomie B2 
lub równoważnym w przypadku obywateli Polski lub kraju z językiem 
urzędowym angielskim w/w osoby nie muszą wykazać posiadania ww. 
certyfikatów w zakresie języka ojczystego, 



o jedna z osób powinna posiadać: − minimum 8-letnie doświadczenie 
(osoba koordynująca), druga z osób minimum 3-letnie doświadczenie w 
wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata lub prawnika 
zagranicznego, liczone od dnia uzyskania wpisu na listę radców prawnych 
lub adwokatów lub prawnika zagranicznego; 

o osoba koordynująca powinna posiadać doświadczenie : minimum 24 
miesięczne doświadczenie w ciągłej obsłudze prawnej inwestycji (z 
wyłączeniem inwestycji liniowych) o wartości robót budowlanych co 
najmniej 200.000.000 zł brutto (słownie: dwieście milionów zł), 
obejmujące łącznie co najmniej udzielanie porad prawnych oraz 
sporządzanie opinii prawnych, doradztwo w aspekcie 
wywłaszczeniowym,  

o druga osoba z zespołu powinna wykazać się: minimum 12- miesięcznym 
doświadczeniem w ciągłej obsłudze prawnej inwestycji (z wyłączeniem 
inwestycji liniowych) o wartości robót budowlanych co najmniej 
200.000.000 zł brutto (słownie: dwieście milionów zł), obejmujące łącznie 
co najmniej udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii 
prawnych; 

o dowolna z osób powinna wykazać się doświadczeniem w przygotowaniu 
co najmniej trzech Specyfikacji Warunków Zamówienia lub Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia o wartości zamówienia co najmniej 
100.000.000,00 zł każde, 

c) dysponuje oraz skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę, która 
będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają odpowiednie 
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne 
do wykonywania zamówienia, tj.: 
o posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego, 

adwokata lub doradcy podatkowego,  
o minimum 3- letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy 

prawnego, adwokata lub doradcy podatkowego,  
o minimum 12 miesięczne doświadczenie w ciągłej obsłudze 

prawnopodatkowej inwestycji o wartości robót budowlanych co najmniej 
200.000.000 zł brutto (słownie: dwieście milionów zł), obejmujące 
udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w zakresie 
prawa podatkowego. 

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub 

zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. 

4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie 

posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych 

interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

 

X. Podstawy wykluczenia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 oraz 

109 ust. 1 ustawy: 
 



1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do 

których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

1) w art. 108 ust. 1 ustawy; 

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy, tj.: 

a) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać 

za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, tj. wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie 

w sprawie spłaty tych należności; 

b) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy. 

 

XI. Informację o podmiotowych środkach dowodowych: 
 

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

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw 

do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. 

2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt XI.1 SWZ stanowią 

wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

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

podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o 

zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia 

podmiotowych środków dowodowych. 

4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 

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

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 

16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), 

z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ; 

2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, 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 – załącznik własny; 



3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 

pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a 

w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem 

zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – załącznik własny; 

4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub 

właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z 

zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia 

dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 

upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych 

składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; 

załącznik własny; 

5) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 

10.000.000,- zł (słownie: dziesięć  milionów złotych); 

6) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej 

złożeniem - załącznik własny; 

7) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 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 

https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18903829?unitId=art(109)ust(1)pkt(1)&cm=DOCUMENT


należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – 

załącznik nr 4 do SWZ; 

8) 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 – załącznik nr 5 do SWZ. 

5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. XI.4.2 SWZ, 

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 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. XI.5 SWZ, 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. 

7. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 

1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w 

szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile 

Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy 

dane umożliwiające dostęp do tych środków; 

2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada 

zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy. 

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, 

które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich 

prawidłowość i aktualność. 

9. W zakresie nieuregulowanym ustawą 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 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. 

 

XII. Poleganie na zasobach innych podmiotów: 



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

zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

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. 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 pkt. 

XI.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 XI SWZ. 

 

XIII. Informacje 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 pkt. XII.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. 

4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

 
XIV. Opis sposobu przygotowania oferty: 
 

1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ. 

3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę w niniejszym postępowaniu. Oferta, 

oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie 

załączników do niniejszej SWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do 

treści oraz opisu kolumn i wierszy. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej 

niż jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone. 

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej –nazwa –Teatr Rozmaitości) i udostępnionego również na miniPortalu. 

W formularzu oferty Wykonawca jest zobowiązany podać adres skrzynki ePUAP, na 

którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

5. Wykonawca przygotuje elektroniczną ofertę, podpisuje ją kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

szyfruje ofertę i wysyła ją do Zamawiającego za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy dostępnych na platformie ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza –

nazwa – Teatr Rozmaitości). 

6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem postaci 

elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx lub .pdf i podpisana 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem 

osobistym przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione pod rygorem nieważności. 

Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji 

użytkowania systemu z miniPortalu. 

7. Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który ma moc prawną taką jak 

podpis własnoręczny. Jest poświadczony specjalnym certyfikatem kwalifikowanym, 

który umożliwia weryfikację składającej podpis osoby. Tylko ta osoba, do której 

podpis i certyfikat są przyporządkowane, może go używać. 

8. Postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym –czyli plik w jakimkolwiek 

formacie opatrzony podpisem, który można wygenerować korzystając z platformy e-

PUAP. 



9. Postać elektroniczna opatrzona podpisem osobistym –czyli plik w jakimkolwiek 

formacie opatrzony podpisem umieszczanym w e-dowodzie (dokumencie 

wyposażonym w elektroniczny chip, w który wprowadzany jest podpis mający 

charakter podpisu kwalifikowanego). 

10. Sposób składania podpisów: 

1) sposób złożenia podpisu kwalifikowanego został opisany przez dostawcę 

posiadanego przez Wykonawcę podpisu; 

2) sposób złożenia podpisu zaufanego został opisany pod adresem: 

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-

przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany 

3) sposób złożenia podpisu osobistego został opisany pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty. 

11. Oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami muszą być podpisane przez 

osoby uprawnione do reprezentacji podmiotów składających te dokumenty. 

12. Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy -musi być załączone do oferty w oryginale w 

takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym. Dopuszcza się 

także złożenie elektronicznej kopii 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 kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź 

też 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. 

13. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

14. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy nie ujawnia się informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z 

przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz 

wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy. 

15. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca 

zastrzeże, jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym 

pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący 

tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).  

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-przez-internet/profil-zaufany-i-podpis-zaufany
https://www.gov.pl/web/e-dowod/podpis-osobisty


16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 

17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, o których mowa w pkt. VII.2.3.b) SWZ następuje przy użyciu 

kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu 

osobistego. 

18. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawcę albo odpowiednio 

przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy, albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z 

poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z 

oryginałem. 

19. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w 

formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego 

skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem 

zaufanym lub podpisem osobistym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii 

dokumentów zawartych w tym pliku, 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.  

20. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, 

oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku 

obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

21. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

1) formularz ofertowy przygotowany wg wzoru – Załącznik nr 1 do SWZ 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku 

podstaw do wykluczenia z postępowania  – Załącznik nr 2 do SWZ; 

3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby 

Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli dotyczy; 

4) Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli 

oferta jest podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. 

5) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie 

umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w 

postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 

6) Oświadczenia i/lub dokumenty na podstawie których, Zamawiający dokona oceny 

skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, stanowiących tajemnicę 



przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje). 

19. Zmiana / wycofanie oferty: 

1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać 

ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczej –nazwa – 

Teatr Rozmaitości) i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i 

wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na 

miniPortalu; 

2) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

 

XV. Termin składania i otwarcia ofert: 
 

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki 

Podawczej –nazwa – Teatr Rozmaitości) i udostępnionego również na miniPortalu. 

2. Ofertę należy złożyć: do dnia 17.08.2021 r. do godz. 16:00. 

3. Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej 

prowadzonego postępowanie informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

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

5. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona po terminie składania ofert. 

6. Zgodnie z art. 257 ustawy, Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu 

przyznane. 

7. Otwarcie ofert nastąpi: w dniu 17.08.2021 r. o godz. 16:30. 

8. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert 

dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje 

poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. 

9. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego przy użyciu którego następuję 

otwarcie, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w 

pkt XVI.7 SWZ, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii. 

10. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacje dotyczące: 

1) nazw albo imion i nazwisk oraz siedzib lub miejscach prowadzonej działalności 

gospodarczej bądź miejsca zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały 

otwarte, 

2) cen zawartych w ofertach. 

 

XVI. Opis sposobu obliczania ceny: 
 



1. Cena brutto powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał 

ponieść przy realizacji zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług 

VAT, kosztów transportu do siedziby Zamawiającego, innych opłat i podatków - z 

uwzględnieniem ewentualnych upustów i rabatów. 

2. Cenę oferty należy obliczyć z wykorzystaniem, zamieszczonej w załączniku nr 1 do 

SWZ – Formularz ofertowy, szczegółowej kalkulacji cenowej, która obejmuje: 

1) cenę jednostkową netto za 1 godzinę zegarową świadczenia usług (kolumna nr 

2), która będzie stanowiła podstawę rozliczenia usługi w odniesieniu do części 

gwarantowanej zamówienia, jak i opcji,   

2) wartość netto gwarantowanej i opcjonalnej usługi miesięcznie (kolumna nr 4), 

3) wartość netto gwarantowanej i opcjonalnej usługi (kolumna 6), 

4) stawkę podatku VAT (kolumna nr 7), 

5) kwotę podatku VAT (kolumna nr 8), 

6) wartość brutto gwarantowanej i opcjonalnej usługi (kolumna nr 9), 

7) wartość netto, brutto oraz kwota podatku VAT ceny oferty. 

3. Tak obliczoną cenę przedstawiającą wartość brutto całej usługi należy wpisać w 

załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy cyframi i słownie.  

4. Wartości podane w szczegółowej kalkulacji cenowej Formularza ofertowego będą 

niezbędne do rozliczeń w związku z zapisami załącznika nr 6 do SWZ – 

projektowanych postanowień umowy.  

5. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch 

miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 

1) ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

2) ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

6. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich, nie dopuszcza się prowadzenia 

rozliczeń w walutach obcych. 

 

XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert: 
 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie 

następującymi kryteriami i ich wagami:  
 

 

Nr 

 

 

 

Kryterium 

 

 

Znaczenie 

procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna 

ilość 

punktów 

do uzyskania 

w danym 

kryterium 

Maksymalna 

ilość punktów, 

jakie może 

otrzymać 

oferta za dane 

kryterium po 

uwzględnieniu 

wagi kryterium 

1. Cena (A) 40% 100 40 



2. Doświadczenie osób przeznaczonych do 

realizacji zamówienia w zakresie obsługi 

prawnej państwowych lub 

samorządowych instytucji kultury (B) 

 

 

30% 

 

100 

 

30 

3. Doświadczenie osób przeznaczonych do 

realizacji zamówienia w zakresie 

zamówień publicznych (B) 

20% 100 20 

4. Doświadczenie osób przeznaczonych do 

realizacji zamówienia w zakresie 

doradztwa podatkowego (D) 

10% 100 10 

 

Ad. 1  

Kryterium „cena (A)” zostanie ocenione w skali punktowej do 100 punktów.  

Pod uwagę będzie brana cena oferty brutto obliczona w sposób określony w punkcie XVI 

SWZ.  

Oferta najtańsza uzyska 40 punktów (po uwzględnieniu wagi kryterium), pozostałe 

proporcjonalnie mniej punktów.  

 

Punkty za cenę zostaną wyliczone według następującego wzoru: 

 
                   Najniższa cena przedstawiona w ofertach 

Liczba punktów w kryterium cena = ---------------------------------------------------  x  100 pkt x 40% 

Cena badanej oferty 

 

Liczba punktów w tym kryterium zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku 

zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania, tj.: 

• ułamek kończący się cyfrą od 0 do 4 zaokrąglić należy w dół, 

• ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić należy w górę. 

 

Ad. 2  

Kryterium „doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w 

zakresie obsługi prawnej państwowych lub samorządowych instytucji kultury 

(B)”. 

 

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

Za każdą wykazaną przez Wykonawcę umowę realizowaną przez osobę przeznaczoną 

do realizacji zamówienia dotyczącą usług prawnych / doradztwa prawnego (w każdym 

zakresie) zawartą z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury 

Zamawiający przyzna 10 pkt. Zamawiający przyzna punkty maksymalnie za 10 takich 

umów. 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w powyższym kryterium wynosi 100. 

Po uwzględnieniu wagi kryterium 30%, wykonawca maksymalnie może uzyskać 30 pkt. 

Ilość punktów w kryterium C = ilość punktów x 30%. 



 

 

Ad. 2  

Kryterium „doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w 

zakresie zamówień publicznych” (C) 

 

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

a) Za doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia związane z 

uczestnictwem w negocjacjach umów o udzielenie zamówień publicznych 

zawieranych z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych lub z zastosowaniem ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień (punkty 0-50). Przez uczestnictwo w negocjacjach należy rozumieć 

doradztwo prawne podczas negocjacji. Za każdy wykazany udział w negocjacjach 

przyznane zostaną 5 pkt, punkty zostaną przyznane za maksymalnie 10 

negocjowanych umów. 

b) Za doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w opracowaniu 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) lub Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ), o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych lub ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, w postępowaniach o wartości zamówienia przekraczającej 

100.000.000,00 zł (punkty 0 -50). Zamawiający punktować będzie wykonanie 

opracowania 4 lub więcej SWZ lub SIWZ. Za każdą wykazaną SWZ lub SIWZ 

przyznane zostanie 5 punktów, punkty zostaną przyznane za maksymalnie 10 takich 

dokumentów. 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w powyższym kryterium wynosi 100. 

Po uwzględnieniu wagi kryterium 20%, wykonawca maksymalnie może uzyskać 20 pkt. 

 

Ilość punktów w kryterium B ={ a) + b)}x 20%. 

 

Ad. 4. 

Kryterium „doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji zamówienia w 

zakresie doradztwa podatkowego (D)”. 

 

W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: 

Za doświadczenie osób przewidzianych do realizacji zamówienia w opracowaniu 

wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych (punkty od 0 do 100); 

Za każdą wykazany wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 

Zamawiający przyzna 10 pkt. Punkty zostaną przyznane maksymalnie za 10 takich 

wniosków. 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w powyższym kryterium wynosi 100. 

 



Po uwzględnieniu wagi kryterium 10%, wykonawca maksymalnie może uzyskać 10 pkt. 

Ilość punktów w kryterium D = ilość punktów x 10%. 

 

Punkty w kryteriach B-D (wiersze 2-4 tabeli) zostaną przyznane na podstawie 

informacji zawartych w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SWZ).  

 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, obliczoną 

według wzoru:  

P = A + B + C + D  

gdzie: 

P – suma punktów, jaką uzyskuje badana oferta, 

A – ilość punktów uzyskana w kryterium cena, 

B – ilość punktów uzyskana w kryterium doświadczenie osób przeznaczonych do 

realizacji zamówienia w zakresie zamówień publicznych 

C – ilość punktów uzyskana w kryterium doświadczenie osób przeznaczonych do 

realizacji zamówienia w zakresie obsługi państwowych lub samorządowych 

instytucji kultury  

D – ilość punktów uzyskana w kryterium doświadczenie osób przeznaczonych do 

realizacji zamówienia w zakresie doradztwa podatkowego. 

 

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione 
po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego: 

 
1. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając informację o których mowa w art. 253 

ust. 1 ustawy. 

2. Jednocześnie informacje, o których mowa w art. 253 ust. 1 pkt 1 ustawy, zostaną 

udostępnione na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 

3. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć umowę w miejscu i w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin zawarcia umowy 

zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy. 

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania, przed 

podpisaniem umowy w sprawie udzielenie zamówienia publicznego, przedstawienia 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

 

XIX. Wymagania dotyczące wadium: 
 

 
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 5.000,- zł (słownie: pięć 

tysięcy złotych 00/100). 



2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje 
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o 
których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.). 

4. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone na rachunek bankowy 
Zamawiającego o nr 96 2490 0005 0000 4600 8158 0742. Za termin wniesienia 
wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku 
Zamawiającego. 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa 
powyżej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, 
w postaci elektronicznej. 

6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna zostanie uznane przez 
Zamawiającego za prawidłowo wniesione, w przypadku, gdy z oryginału dokumentu 
będą wynikać co najmniej następujące informacje: 

1) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium w przypadku 
zaistnienia co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 6 ustawy; 

2) wystawca dokumentu będzie zobowiązany wypłacić kwotę wadium nie później niż  
w terminie do 30 dni od otrzymania pierwszego pisemnego żądania Zamawiającego, 
informującego o zaistnieniu co najmniej jednej okoliczności określonej w art. 98 ust. 
6 ustawy; 

3) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 
przedmiotowego postępowania; 

4) beneficjentem kwoty wadium będzie TR Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. 
Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa; 

5) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie miało 
charakter bezwarunkowy i nieodwołalny; 

6) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 
58 ustaw), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą 
treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści 
wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum); 

7) zobowiązanie wystawcy dokumentu do wypłaty kwoty wadium będzie obejmować 
co najmniej okres związania ofertą. 

7. W przypadku wniesienia wadium w formie: 

1) pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty; 

2) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz 

z ofertą. 

 

XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania  
umowy: 

 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16888361#art%286%28b%29%29ust%285%29pkt%282%29


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

XXI. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy: 

 
1. Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowią załącznik nr 6 do 

SWZ. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach 

określonych w projektowanych postanowieniach umowy, uzupełnionych o 

postanowienia wynikające z oferty wybranego wykonawcy oraz uzupełnionych lub 

zmienionych o postanowienia, których konieczność wprowadzenia zaistniała w 

okresie od dnia wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne do dnia 

podpisania umowy. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w sprawie 

zamówienia publicznego w przypadkach szczegółowo opisanych w projektowanych 

postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do SWZ. 

 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących 

wykonawcy: 

 
1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia 

przez zamawiającego przepisów ustawy.  

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 ustawy 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, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 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, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 

23.11.2012 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. 

 

XXIII. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz 

minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty 

wariantowe 
 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

XXIV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być 

prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą. 
 

Zamawiający nie dopuszcza i nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

 

XXV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej 

oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 



XXVI.  Informację o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie 

zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w 

art. 94 ustawy: 
 

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia 

wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy. 

 

XXVII. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu 
 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

XXVIII. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia 
 

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę 

kluczowych części zamówienia. 

 

XXIX. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 
 

1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w niniejszym postępowaniu 
stanowią przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwane dalej „RODO”, oraz przepisy ustawy 
z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze 
zm.).  

2. Administratorem danych osobowych ujawnionych w trakcie niniejszego 
postępowania, zwanych dalej „danymi osobowymi”, TR Warszawa z siedzibą w 
Warszawie, ul. Marszałkowska 8, 00-590 Warszawa. 

3. Dane kontaktowe do Inspektora danych osobowych: e-mail iod@trwarszawa.pl 
4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 

przeprowadzenia niniejszego postępowania oraz zawarcia umowy o zamówienie 
publiczne oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązków 
polegających na archiwizacji umowy oraz udostępnianiu informacji publicznych. 

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja niniejszego postępowania w oparciu o ustawę z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176). 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji 
umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania. 

7. Obowiązek podania danych osobowych jest związany z udziałem w niniejszym 
postępowaniu, a skutkiem niepodania danych wymaganych w niniejszym ogłoszeniu 
będzie brak możliwości wybrania oferty danego wykonawcy. 

8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 



9. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu a administrator danych nie będzie 
przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 

10. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 
technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym 
czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 
ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi 
obowiązującymi przepisami. 

11. Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia obowiązku informacyjnego 
przewidzianego w art. 13 RODO lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których 
dane przekazują Zamawiającemu.  

12. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do 
dostępu do jej danych osobowych na podstawie art. 15 RODO. 

13. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do 
sprostowania jej danych osobowych na podstawie art. 16 RODO. 

14. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu, jest uprawniona do 
żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z 
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

15. Każda osoba, której dane zostały przekazane Zamawiającemu jest uprawniona do 
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO. 

16. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo 
do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO. 

17. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje prawo 
do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

18. Osobom, których dane zostały przekazane Zamawiającemu nie przysługuje na 
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 
 
Załączniki do SWZ: 

 
1. Załącznik nr 1 do SWZ – formularz ofertowy  

2. Załącznik nr 2 do SWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z postępowania 

3. Załącznik nr 3 do SWZ – oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej,  

4. Załącznik nr 4 do SWZ – wykaz wykonanych usług, 

5. Załącznik nr 5 do SWZ – wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, 

6. Załącznik nr 6 do SWZ – projektowane postanowienia umowy, 

7. Załącznik nr 7 do SWZ – identyfikator postępowania, 

8. Załącznik nr 8 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
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