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Poznań: Wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki , ul. Fredry 9, 61-701 

Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 65 90 200, faks 61 852 74 64. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.opera.poznan.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana wewnętrznej 

instalacji hydrantowej w budynku Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki przy ulicy 

Fredry 9 w Poznaniu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wymiana wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Teatru Wielkiego 

im. Stanisława Moniuszki przy ulicy Fredry 9 w Poznaniu zgodnie z zakresem robót 

określonych w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji. Na 

dokumentację projektową stanowiącą załącznik nr 2 do specyfikacji, opisujący zakres 

wykonywanych robót będących przedmiotem zamówienia składają się: - projekt 

wykonawczy; - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac; - przedmiar robót. 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na zastosowane materiały i wykonane roboty 

budowlane min. 3 - letniej gwarancji jakości licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego bez uwag. Warunki realizacji robót budowlanych: a) miejsca gdzie 

wykonywane będą roboty będące przedmiotem zamówienia, musza zostać zabezpieczone w 

taki sposób, aby oddzielały miejsce robót od pozostałej części budynku b) roboty będące 

przedmiotem zamówienia wykonywane będą na czynnym obiekcie oraz w trakcie sezonu 

artystycznego. W związku z tym Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej 

staranności przy zabezpieczeniu miejsca robót i uwzględnianie, że część prac wykonywana 
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będzie e godzinach nocnych. d) Koszty unieszkodliwiania odpadów powstałych podczas 

robót rozbiórkowych i pozostałych obciążają Wykonawcę. e) Ze względu, iż przedmiotowy 

budynek Teatru Wielkiego jest zabytkiem będącym pod ścisłą ochroną konserwatorską, 

Wykonawca musi w swojej ofercie zawrzeć wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem 

obszaru prowadzenia prac (fizyczne odseparowanie obszaru aktualnie prowadzonych robót 

od pozostałej części budynku). Wszelkie roboty należy prowadzić w sposób maksymalnie 

czysty (m.in. stosować urządzenia z odciągiem mechanicznym pyłu), a po zakończeniu 

robót instalacyjnych należy odtworzyć strukturę budowlana obiektu do stanu istniejącego. 

Roboty związane z zagrożeniem pożarowym muszą być wykonywane pod ciągłą kontrolą 

inspektora ppoż. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego 

otoczenia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.23.22-9, 45.21.23.50-4, 

45.00.00.00-0, 45.30.00.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 10 000,00 PLN 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż 

przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: - pieniądzu, przelewem 

na rachunek bankowy 34 2490 0005 0000 4530 5405 8055, - poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy 

jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach 

ubezpieczeniowych, - 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. 3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być 

dokonane, w oddziale finansowo - księgowym Zamawiającego w godzinach od 900 do 

1400 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przed 

upływem terminu wyznaczonego do składania ofert. Za termin wniesienia wadium w 

formie pieniężnej przyjmuje się termin znalezienia się środków finansowych na rachunku 

Zamawiającego. 4. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w 

art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, 



z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 

ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę 

jako najkorzystniejszej. 7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą 

zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy 

i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) co najmniej 2 roboty 

budowlane, z których każda obejmowała w swym zakresie wykonanie robót 

branży budowlano - instalacyjnej w obiektach kubaturowych o wartość całej 

roboty budowlanej równej co najmniej 300 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT 

oraz potwierdzą, że robota ta została wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończona lub b) 2 roboty budowlane, z których każda 

obejmowała w swym zakresie wykonanie robót branży budowlano- instalacyjnej 

w obiektach kubaturowych, o łącznej wartość robót budowlanych równej co 

najmniej 600 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT oraz potwierdzą, że robota ta 

została wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończona. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz 

wykaże, że: a) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji 

zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej 

specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 



przepisów, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

zgodnie z § 24 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 Nr 

165 poz. 987) oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 

dnia 13 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z dnia 19 

marca 2015 r.) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, b) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała 

udział w realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami, 

w specjalności instalacji sanitarnych lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane. 

Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z ustawą o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji 

ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że: a) posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej 100 000,00 

PLN; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę 

równą co najmniej 400 000,00 PLN. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE 

MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 



 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Zamawiający w celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania 

zamówienia w szczególności w odniesieniu do jego rzetelności, kwalifikacji, 

efektywności i doświadczenia uzna wykonawcę za niezdolnego do wykonania 

zamówienia z należytą starannością w sytuacji stwierdzenia, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, podczas realizacji jakiejkolwiek 

poprzedniej umowy, której przedmiot obejmował roboty budowlane, doszło do 

rozwiązania albo wypowiedzenia albo odstąpienia od co najmniej dwóch umów, z 

powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność lub doszło do 

naliczania kar umownych w wysokości co najmniej 10% całkowitej wartości 

przedmiotu umowy za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy od co najmniej 

dwóch umów; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

formularz ofertowy, kosztorys ofertowy 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem 

zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Okres gwarancji - 5 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 



przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z 

wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: a) zmiana terminu wykonania 

zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach wystąpienia: 1) 

zmiany warunków atmosferycznych w szczególności: a) klęski żywiołowe, b) wystąpienie 

nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od 

typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających prowadzenie zamówień/robót 

budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, 

dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w 

klimacie polskim; 2) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne (kategorie gruntu) czy warunki terenowe (istnienie podziemnych urządzeń, 

instalacji czy obiektów infrastrukturalnych); 3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień/robót dodatkowych, których 

wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego 

przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z 

przedłużeniem tego terminu; 4) zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa 

krajowego, co powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, 

które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; b) zmiana sposobu spełnienia świadczenia, 

zmiana parametrów realizowanego zamówienia. 1) zmiany technologiczne, w 

szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 2) 

zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia; 3) zmiana (umniejszenie) zakresu prac z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego np. na skutek nie otrzymania 

decyzji zezwalającej na wycinkę drzew. c) zmiana osób wskazanych w ofercie, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, że nowe osoby 

będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia; d) gdy niedotrzymanie 

pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działania sił wyższych 

niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i podwykonawców problemów 

organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, poza zdarzeniami zwykłymi - 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy o czas 

niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły wyższej. Siła wyższa, o której mowa 

wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, nie stanowiące jego problemów 

organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły 

zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które uniemożliwiają Wykonawcy 

wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy e) 

gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które 

gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia 

umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - 

modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który 

nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.opera.poznan.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Teatrze 

Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w sekretariacie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 12.05.2016 godzina 11:45, miejsce: w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 

61-701 Poznań, w sekretariacie. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu 

zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w jednej z 

następujących form: - w pieniądzu na konto nr 34 2490 0005 0000 4530 5405 8055 - w 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - w 

gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych; - 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. 2. Wielkość zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy: 5% wartości ceny ofertowej. 3. Nie dopuszcza się 

wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie: w wekslach z 

poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez 

ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego, przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach 

określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


