
ZAMAWIAJĄCY: 
WOLSKIE CENTRUM KULTURY 

Ul. OBOZOWA 85, 01-425 WARSZAWA 
TEL. (22) 836 22 15, FAX. (22) 631 69 89 

_____________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 
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INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW 
 
 
 
 

 
Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85 Warszawa (kod 01-425) NIP 527-27-43-841  

 w imieniu, którego postępowanie prowadzi: 
 
P. Anna Podłucka – Dyrektor Wolskiego Centrum Kultury na podstawie Zarządzenia  
Nr 1216/2015 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z dnia 27.08. 2016 r. w sprawie  
powołania Dyrektora Wolskiego Centrum Kultury 
 

 telefon: 22 836 22 15   faks: 22 631 69 89 
     adres strony internetowej: www.wck-wola.pl  
 
     Godziny urzędowania: od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. 
     e-mail: sekretariat@wck-wola.pl. 

 
Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego są: 
1) W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: 
 Pani Piotr Szymański 
 tel. 022/836 22 15  
   
2) W zakresie dotyczącym zagadnień formalno-prawnych 

Pani Agnieszka Osiak-Stanisławska 
tel: 22/ 836 22 15  
e-mail: m.latala@wck-wola.pl 

 
 
 

 
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: 
L. dz. WCK       /2016 
Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane 
oznaczenie. 
 
 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w oparciu o wewnętrznie obowiązujące 
Zasady postępowania z uwzględnieniem zapisów art. 138 ust. 2-4, znowelizowanej ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 

 
 
 
 
I. Zakres przedmiotu zamówienia: 
 

Przedmiotem zamówienia jest ochrona obiektu - amfiteatru w Parku im. J. Sowińskiego  
ul. Elekcyjnej 17 w Warszawie przez całą dobę (24 h) codziennie. 
Przedmiot zamówienia - ochrona obiektu - ma na celu zapewnienie warunków prawidłowego 
toku pracy obiektu, zabezpieczenie i ochrona osób i mienia oraz kontrola i zabezpieczenie 

1. Nazwa oraz adres Zamawiającego 

2. Oznaczenie postępowania 

3. Tryb udzielenia zamówienia 
 

4. Przedmiot zamówienia 

http://www.wck-wola.pl/
mailto:sekretariat@wck-wola.pl
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przed awariami i zdarzeniami nadzwyczajnymi. Ochrona będzie realizowana przez 2 agentów 
ochrony w godzinach 800 - 800 codziennie, w dni powszednie i świąteczne. Agenci będą 
pracować w systemie 2 zmianowym, tzn., że po 12 godzinach pracy agenci muszą być 
zmienieni przez nowych agentów. Każdy z agentów musi być zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 
 
Pozostałe obowiązki agentów ochrony: 
 
Podczas sezonu zimowego Wykonawca musi zapewnić swobodny wjazd, postój i wyjazd 
samochodu służbowego Wolskiego Centrum Kultury na miejscu jego nocnego parkowania na 
terenie amfiteatru, poprzez odśnieżanie świeżego śniegu w miejscach do tego niezbędnych 
(dojazdy do budynku) oraz fragmentu przejścia dla pieszych na długości budynku amfiteatru. 

W letnim sezonie artystycznym pracownicy ochrony będą okazjonalnie uczestniczyć przy 

przekazywaniu obiektu na wynajem zewnętrznym podmiotom poprzez: 

 

wręczenie protokołu, wskazania zapisanych w nim składników wyposażenia, spisania 

liczników prądu i wody. Między imprezami w amfiteatrze, po sprzątnięciu amfiteatru przez 

firmę zewnętrzną, ochrona odpowiada za utrzymanie czystości w amfiteatrze do 

następnego wydarzenia artystycznego, jeśli jest jego jedynym użytkownikiem. 

 
Zamawiający, na swój koszt, przeszkoli agentów ochrony z obsługi dźwignika przemysłowego 
("windy") tak, aby podczas nieobecności pracowników Zamawiającego możliwa była jego 
obsługa. Zlecenie obsługi dźwignika następuje telefonicznie. 
 
Wiek agentów ochrony może oscylować między 25 a 55 lat. 

 

Załoga patrolu składa się, co najmniej z 2 osób. Przynajmniej jedna osoba załogi patrolu 

musi mieć środki przymusu bezpośredniego takie jak paralizator, pałka wielofunkcyjna, 

miotacz gazowy i kajdanki oraz licencję na ich używanie. 

Kierownik zmiany musi mieć licencję, co najmniej 1-go stopnia. Zamawiający dopuszcza 

łączenie funkcji kierowników zmiany. W takim wypadku pracownik będzie pełnił 

obowiązki kierownika ochrony. Zadania i wymagania wobec kierownika ochrony stosuje 

się odpowiednio takie jak do kierownika zmiany. 

Wykonawca na swój koszt zainstaluje wokół amfiteatru system kontroli pracy 

pracowników ochrony (czytniki rejestrujące w czasie). System składać się będzie  

z minimum 5 punktów. 

Wykonawca pokryje koszty montażu i konserwacji ww. systemów przez czas trwania 
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli rejestrów. 
Zmiana któregokolwiek pracownika wymienionego w ofercie możliwa jest za zgodą 
Zamawiającego jedynie po okazaniu dokumentów potwierdzających spełnianie 
wymagań w IWZ dotyczących Potencjału kadrowego. 
 
UWAGA: Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania okazania do wglądu 
dokumentów potwierdzających zatrudnianie agentów ochrony w każdej chwili w czasie 
trwania umowy. 
 
Czas realizacji zamówienia od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. 
Wykonawca musi określić w ofercie czasy dojazdu patrolu interwencyjnego liczone  
w minutach od momentu zawiadomienia patrolu interwencyjnego, przy czym czasy te nie 
mogą być dłuższe niż: 
w godzinach 8.00 - 20.00 - 5 minut, 
w godzinach 20.00 - 8.00 - 5 minut. 
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II.  Inne wymagania zamawiającego wobec wykonawcy: 

 
1) Pracownicy wykonawcy muszą być umundurowani w ubiory służbowe z widocznymi 

oznaczeniami firmy. Ubiór musi czysty i schludny. 
 
2) Pracownicy wykonawcy muszą być wyposażeni w środki łączności wewnętrznej i telefony 

komórkowe umożliwiające przez całą dobę kontakt z Policją, Strażą Miejską, swoimi 
przełożonymi oraz przedstawicielami zamawiającego. 

 
3) Dozorowane i chronione obiekty sportowe muszą zostać oznaczone planszą informującą o 

objęciu ich przez wykonawcę dozorem i ochroną.  
 
4) Prowadzenie księgi służby i wpisywanie do niej zaistniałych zdarzeń wymagających 

interwencji policji, straży miejskiej, a także innych istotnych incydentów czy wydarzeń. 
 
5) W przypadkach uszkodzenia mienia zabezpieczanie uszkodzonych elementów wyposażenia 

obiektu tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla użytkowników. 
 
6) Utrzymanie porządku i czystości w przekazanych przez zamawiającego pomieszczeniach 

dla pracowników wykonawcy. 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa również  
a) Wzór Umowy, stanowiący załącznik nr 6 do IWZ wraz z:  
b) Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 1 do IWZ. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku 
Zamówień: 
 
 
Główny przedmiot zamówienia: 
CPV: 98341140-8  Usługi dozorowania 

 
Dodatkowe przedmioty zamówienia: 
CPV: 79710000-4  Usługi ochroniarskie 
 
 

 
 
 
 

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. od godz. 24.00 do dnia 31.12.2017  
do godz. 24.00. 

 
 
 
 
 
 
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  
w postępowaniu: 

5. Termin wykonania zamówienia 

6. Warunki udziału w postępowaniu  



Nr zamówienia L. dz.WCK           /2016 

 4 

a) uprawnienia:  
Wymaga się wykazania, że wykonawca posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra 
właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
ochrony fizycznej stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów 
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach 
alarmowych. 
 

 b) doświadczenie 
 

Wymaga się wykazania wykonania bądź wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu (a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), co najmniej jedną usługę ochrony 
osób i mienia, realizowaną w budynkach użyteczności publicznej lub obiektów sportowych w 
sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł 
brutto. 

 
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji tzn. jest 
wykonywana w ramach jednej umowy, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na 
dzień składania ofert wartość, za którą niniejsza usługa została wykonana opiewa na kwotę 
nie mniejszą niż 100 000,00 zł brutto oraz okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż 
okres 10  miesięcy. 
 
Przez budynek użyteczności publicznej - należy rozumieć budynek przeznaczony na 
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, 
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, 
obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów  
w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, 
świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek 
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny. 

 
c) Potencjał techniczny 

 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 

a) dysponuje na czas realizacji zamówienia, co najmniej dwoma oznakowanymi 
pojazdami wyposażonymi w środki łączności. 

b) dysponuje na czas realizacji zamówienia, siecią radiokomunikacyjną. 
 

d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, 
odpowiednio wykwalifikowanym personelem zgodnie z poniższą tabelą: 

 

L.p. Stanowisko 
Wymagane 
minimalne 

uprawnienia 

Minimalna 
liczba 
osób 

Wymagane 
doświadczenie 

zawodowe, wiek 

1. 

Kierownik 
zmiany/ 

Kierownik 
ochrony 

Licencja 1-go 
stopnia 

2 

Minimum 1 rok 
pracy na 

stanowisku min. 
Kierownika 

zmiany/kierownika 
ochrony 

2. 
Pracownik 
nadzoru 

Licencja 2-go 
stopnia 

1 

Minimum 1 rok 
pracy na 

stanowisku min. 
Kierownika 



Nr zamówienia L. dz.WCK           /2016 

 5 

zmiany/kierownika 
ochrony lub 
pracownika 

nadzoru 

3. 
Pracownik 

patrolu 
interwencyjnego 

Przynajmniej jedna 
osoba załogi 

patrolu musi mieć 
środki przymusu 
bezpośredniego 

takie jak 
paralizator, pałka 
wielofunkcyjna, 

miotacz gazowy i 
kajdanki oraz 
licencję na ich 

używanie 

4 
(2 załogi) 

Minimum 1 rok 
pracy w załodze 

zmotoryzowanego 
patrolu 

interwencyjnego 

4. 
Pracownik 
ochrony 

--------------- 4 25-55 lat 

 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pracownika nadzoru i Kierownika 
zmiany/Kierownika ochrony. 
 

e) Potencjał ekonomiczny: 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości min.  
500 000,00 zł. 
 

 
 
 
 
 
 
 
1) Oferta – każdy wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę - wypełniony formularz ofertowy, 

zgodny z treścią załącznika nr 1 do IWZ. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem 
nieważności, w formie pisemnej - oryginał (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci 
wydruku komputerowego), pismem czytelnym.  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę i 
sporządzony w języku obcym musi być złożony wraz z jego tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę.  
Wszelkie poprawki w treści oferty muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem 
osoby podpisującej ofertę. 
 

2) Aktualna koncesja wydana przez MSW na prowadzenie działalności gospodarczej w 
zakresie ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej lub doraźnej 
oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych - na podstawie ustawy o ochronie 
osób i mienia – oryginał lub kopia poświadczona przez Wykonawcę. W przypadku 
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie spełnianie warunku musi 
wykazać się każdy z wykonawców. 

 
3) Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług, zgodny z treścią załącznika nr 2 do IWZ, 

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, wartości, 

 7. Wykaz oświadczeń oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału  

w postępowaniu. 



Nr zamówienia L. dz.WCK           /2016 

 6 

dat wykonania lub wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub 
są wykonywane. Wykaz winien być złożony w formie pisemnej(oryginał). 
Na potwierdzenie należytego wykonania usług wskazanych w wykazie należy wraz z ofertą 
przedstawić dowody, potwierdzające ich należyte wykonanie lub wykonywanie.  
 

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 
i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania 
ofert – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. 

 

5) Wypełniony wykaz sprzętu wraz z dokumentami potwierdzającymi faktyczne dysponowanie 

wykazanym sprzętem zgodny z treścią załącznika nr 3 do IWZ; 

 

6) Wypełniony wykaz personelu zgodny z treścią załącznika nr 4 do IWZ 
 

7) Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 
 

8) Pełnomocnictwo 
a) Jeżeli oferta, w tym wszelkie oświadczenia i dokumenty - zostaną podpisane przez osobę 

albo osoby działające na podstawie pełnomocnictwa, należy dołączyć jako element 
składowy oferty właściwe pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby 
uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

b) Jeżeli oferta zostanie złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia należy dołączyć, jako element składowy oferty pełnomocnictwo 
dla ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.  
Niniejsze pełnomocnictwo musi określać: temat postępowania, którego dotyczy 
pełnomocnictwo, wykonawców (nazwy (firmy)) ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
wskazanie – pełnomocnika, zakres umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane 
przez wszystkich uprawnionych Wykonawców występujących wspólnie, przy czym nie 
jest wymagany podpis Pełnomocnika oraz dołączone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

 
UWAGA! 
W przypadku spółki cywilnej, której wspólnicy traktowani są, jako Wykonawcy 
ubiegający się wspólnie o zamówienie – jeżeli forma reprezentacji nie wynika z innych 
dokumentów załączonych do oferty – zobligowani są załączyć powyżej wyszczególnione 
pełnomocnictwo.  

 
9) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 
konsumentów, zgodnie z załącznikiem 5 do IWZ.- wymagany oryginał. 

 W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie składa każdy z tych podmiotów. 

 
UWAGA: 

 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawcy do uzupełnienia w 
wyznaczonym terminie, wymaganych oświadczeń i dokumentów.  
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1) Termin składania ofert upływa w dniu 19.12.2016 r. o godz. 12:00. 
Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 

2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2016 r. o godz. 12:30 w Sali na 2 część biurowa  
ul. Obozowa 85. 

Otwarcie ofert jest jawne. 
3) Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Wolskie Centrum Kultury, ul. Obozowa 85  

w Warszawie. 
 

Koperta winna być zaadresowana następująco - 

……………………………………………………………………………………. 
WOLSKIE CENTRUM KULTURY, Ul. OBOZOWA 85, 01-425 WARSZAWA 

Oferta na: „Ochronę stacjonarną Amfiteatru im. J Sowińskiego w Warszawie w 2017 
roku” 

 
Nie otwierać przed 19.12.2016 r. godz. 12:30. 

……………………………………………………………………………………. 
 

 
4)  Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 
 
 
 
 
 

1) Formularz ofertowy należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do IWZ. 
2) Formularz cenowy należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik A do 

załącznika nr 1 do IWZ. 
2) Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
3) Cena oferty brutto jest maksymalną ceną ofertową brutto podaną przez Wykonawcę w 

formularzu ofertowym za wykonanie przedmiotu zamówienia przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

4) Cena oferty musi uwzględniać koszty związane z dojazdem grupy interwencyjnej w czasie 
jaki wykonawca zobligowany jest wskazać w formularzu ofertowym.  

 
Zmawiający zastrzega sobie prawo możliwości żądania wyjaśnień zaoferowanej ceny 

oferty jeżeli wyda się ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
 

8. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert 
 

9. Opis sposobu obliczania ceny oferty 
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Kryterium I - Cena brutto – 80 % 
Kryterium II- Doświadczenie Wykonawcy – 20 % 

 
Każda z ofert będzie oceniana wg. powyższych kryteriów zgodnie z poniższym wzorem: 

 
P = P1 + P2 

gdzie: 
 

P   – łączna liczba punktów; 
P1  – liczba punktów w Kryterium I – „cena brutto”; 
P2 - liczba punktów w Kryterium II – „Doświadczenie Wykonawcy”. 
 
Kryterium I „cena brutto” – waga 80% 
 
Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu dokonywana będzie w Kryterium I - „cena brutto” 
- wg wzoru: 
 

najniższa cena ofertowa brutto 
P1 = ----------------------------------------------------- x 100 x 80% (przy czym 1 pkt = 1%) 

cena oferty badanej brutto 
 

 
b) KRYTERIUM II – „Doświadczenie Wykonawcy” – waga 20%. 
 

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie się wykonaniem jednej usługi 
spełniających wymagania określone w pkt. 6.b) IWZ. 
 
Zamawiający przyzna 5 punktów za każdą usługę wykazaną ponad jedną wymaganą, 
spełniającą wymagania określone w pkt. 6.b) IWZ, jednak nie więcej niż 20 pkt. 
 
Do oceny Kryterium II Wykonawca wskazuje usługi w Wykazie usług do oceny kryterium 
„Doświadczenie wykonawcy” stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ. Do każdej ze 
wskazanych w niniejszym załączniku usługi należy dołączyć dowody (np. referencje), 
potwierdzające należyte wykonanie usługi. 
 
Usługi wskazane w ramach Kryterium II bez dowodów potwierdzających ich należyte 
wykonanie nie będą podlegały ocenie w ramach Kryterium II. 
 
Maksymalna liczba punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt = 100%. 

 
 
 

 
 Nie wymaga się wniesienia wadium. 
 
 
 

 
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z wymaganiami określonymi 

w niniejszych Istotnych Warunkach Zamówienia, w zakresie warunków, kryteriów oceny 
ofert, oświadczeń i dokumentów. 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz ocena. 
 

11. Wadium. 

12. Wybór najkorzystniejszej oferty. 
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2) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, 
oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności z IWZ 
niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 

3) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy w przypadku, gdy oferta nie będzie spełniania 
wymagań określonych w IWZ. 

4) Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli wykonawca nie udowodni, że oferta nie 
zawiera ceny rażąco niskiej. 

5) Zamawiający odrzuci odrębne oferty wykonawców, należących do tej samej grupy 
kapitałowej, chyba, że wykażą na wezwanie zamawiającego, że istniejące między nimi 
powiązania nie prowadzą do zakłócania konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia.   

6) Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który w terminie trzech dni od dnia przekazania 
zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności treści 
oferty z treścią IWZ. 

7) Zamawiający poinformuje o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty 
wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

8) Niezwłocznie po udzieleniu zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej zostanie 
zamieszczona stosowna informacja. 

9) Z przeprowadzonego postępowania Zamawiający sporządzi protokół, który będzie dostępny 
w siedzibie zamawiającego  na wniosek wykonawcy. 

10) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie 
poinformowany o terminie i miejscu podpisania umowy. Przed podpisaniem umowy 
zobowiązany będzie do złożenia: 
a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej. W przypadku podmiotów wspólnie występujących  
w odniesieniu do każdego z nich. 

b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię 
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” umowy regulującej zasady ich współpracy, 
współdziałania, odpowiedzialności; 

c) kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem, potwierdzającą 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, o której mowa w § 5 ust. 2 wzoru 
umowy. 

 
Nie dopełnienie powyższych formalności przez wybranego Wykonawcę będzie 
potraktowane przez Zamawiającego jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 
 
 
Warszawa, dnia 12 grudnia 2016 r.     
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Wykaz załączników Istotnych Warunków Zamówienia : 

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 

2) Wykaz usług - załącznik nr 2 

3) Wykaz sprzętu - załącznik nr 3 

4) Wykaz personelu  - załącznik nr 4 

5) Oświadczenie o przynależności bądź nie do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 

6) Wzór umowy  - załącznik nr 6 

 

 
 
 
 


	WOLSKIE CENTRUM KULTURY
	WOLSKIE CENTRUM KULTURY, Ul. OBOZOWA 85, 01-425 WARSZAWA

