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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 

na 

wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny 

Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki  

61-701 Poznań 

ul. Fredry 9 

tel. 61 659 02 00 

fax. 61 639 39 89  

e-mail: sekretariat@opera.poznan.pl 

http://www.opera.poznan.pl 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

 

2.1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” 

2.2.  Wartości zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie               

art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

3. Opis przedmiot zamówienia. 

 

3.1. Określenie przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji sceny 

Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki. 

 

Dodatkowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2. 

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej będzie składało się z następujących etapów 

obejmujących wykonanie następujących czynności, opracowania i uzyskanie niezbędne decyzje, 

uzgodnień i pozwoleń:  

 

I etap: Koncepcja 

II etap: Projekt Budowlany 

III. etap: Projekt Wykonawczy 

 

Zakres prac inwentaryzacyjnych i projektowych 

 

1. Inwentaryzacja pudła sceny (scena, zascenie, podscenie, nadscenie, kieszenie sceniczne) 

i przestrzeni przyległych (korytarze, przedsionki, widownia, przestrzeń pod widownią i nad widownią) 

na podstawie istniejących dokumentacji oraz z natury w zakresie: 

a. Konstrukcja: 

i. Konstrukcja dachowa, konstrukcja zapadni, konstrukcja pudła sceny 

ii. Rysunki techniczne konsktrukcyjne. 

iii. Zamodelowanie konstrukcji z użyciem programu symulacyjnego konstrukcyjnego. 

iv. Zebranie obciążeń stałych i zmiennych. 
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v. Ustalenie nośności konstrukcji. 

b. Architektura: 

i. Ustalenie szczegółowe geometrii przegród i konstrukcji nośnej wraz z punktami 

podwieszeń. 

c. Instalacje sanitarne. 

d. Instalacje elektryczne. 

e. Instalacje niskoprądowe. 

f. Instalacje ochrony przeciwpożarowej. 

g. Instalacja oświetlenia scenicznego. 

h. Instalacja inspicjenta. 

i. Instalacja elektroakustyczna. 

j. Akustyka wnętrza – pomiary właściwości akustycznych sceny i widowni + orkiestronu 

funkcjonujących łącznie oraz przy oddzieleniu sceny od widowni. 

2. Projektowanie ochrony przeciwpożarowej: 

a. Ekspertyza techniczna zamienna w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu. 

b. Warunki ochrony przeciwpożarowej przestrzeni pudła sceny, 

c. Projekt systemu oddymiania sceny z wykorzystaniem: 

i. Ocena działania systemu odprowadzania dymu przy wykorzystaniu próby ciepłym 

dymem (wg standardu AS 4391-1999), 

ii. Analiza numeryczna rozprzestrzeniania się dymu i ciepła z wykorzystaniem metody 

komputerowej mechaniki płynów (cfd) działania systemu wentylacji pożarowej. 

iii. Projekt systemu odprowadzania dymu i ciepła z przestrzeni sceny. 

d. Scenariusz rozwoju zdarzeń podczas pożaru dla obiektu. 

e. Wytyczne dla systemów ppoż umożliwiające użytkowanie maszyn dymowych podczas prób 

i spektakli. 

f. Aktualizacja instalacji systemów SAP i DSO przy zachowaniu dotychczasowych systemów 

urządzeń. 

g. Projekt instalacji zraszaczy dla pudła sceny. 

3. Projektowanie technologii scenicznej: 

a. Modernizacja traktów komunikacyjnych. 

b. Modernizacja traktów transportowych. 

c. Modernizacja przyscenicznych przestrzeni magazynowych. 

d. Modernizacja układu elementów służących kreowaniu inscenizacji. 

4. Projektowanie Architektury: 

a. Wszystkie działania niezbędne do opracowania kompleksowej wielobranżowej dokumentacji 

projektowej. 

b. Wszystkie działania niezbędne do uzyskania stosownych opinii, decyzji, wytycznych, pozwoleń 

itp. wynikających z Prawa Budowlanego oraz faktu, że obiekt jest objęty ochroną 

konserwatorską. 

5. Projektowanie konstrukcji: 

a. Stalowy strop techniczny (kratownica). 

b. Galerie techniczne i schody. 

c. Wieże portalowe. 

d. Mosty sceniczne. 

e. Posadowienie i montaż urządzeń górnej mechaniki scenicznej. 

f. Konstrukcja fundamentów oraz posadowienie i konstrukcja urządzeń i elementów dolnej 

mechaniki scenicznej. 

g. Posadowienie elementów instalacji sanitarnych i innych w szczególności: central 

wentylacyjnych, klap oddymiania w dachu, itp. 

6. Projektowanie mechaniki sceny: 

a. Górna mechanika sceniczna. 

b. Dolna mechanika sceniczna. 

c. Napędy elektryczne urządzeń mechanicznych sceny. 

d. Przygotowanie stosowanej dokumentacji technicznej potrzebnej do przekazania mechaniki 

scenicznej pod dozór UDT. 
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7. Projektowanie systemu sterowania: 

a. System sterowania obejmujący wszystkie elementy mechaniki scenicznej górnej i dolnej. 

b. Nowoczesny system wyposażony w liczne funkcje spełniający normy bezpieczeństwa SIL 3. 

c. System wyposażony w konsoletę główną, konsoletę przenośną oraz liczne przyłącza 

umożliwiające podpinanie obu konsolet. 

8. Projektowanie instalacji elektrycznej: 

a. Nowa instalacja elektryczna zapewniająca zasilanie dla wszystkich nowo projektowanych 

systemów. 

b. Modernizacja instalacji elektrycznej w zakresie zasilania modernizowanych systemów. 

c. Rozwiązania projektowe umożliwiające dalsze funkcjonowanie instalacji elektrycznej 

w obszarach obiektu nie objętych remontem. 

9. Projektowanie instalacji oświetlenia technologicznego: 

a. Nowy system oświetlenia roboczego w obrębie sceny. 

b. Nowy system oświetlenia przeszkodowego w obrębie sceny. 

c. Nowa instalacja systemu oświetlenia scenicznego przy wykorzystaniu dotychczasowych 

urządzeń (tyrystory, sterowniki, konsolety, oprawy). 

10. Projektowanie instalacji sanitarnych: 

a. Wentylacja. 

b. Klimatyzacja. 

c. Instalacje wod-kan. 

d. Inne konieczne do zrealizowania instalacje np. spustu wody deszczowej. 

11. Projektowanie instalacji teletechnicznych: 

a. Aktualizacja wszystkich instalacji niskoprądowych funkcjonujących w przestrzeni pudła sceny 

przy wykorzystaniu istniejących systemów i urządzeń. 

12. Projektowanie instalacji elektroakustycznych: 

a. Nowe okablowanie i przyłącza elektroakustyczne w obrębie sceny i orkiestronu zachowujące 

standard dotychczasowej cyfrowej sieci fonicznej. 

b. Pełne wykorzystanie dotychczasowych urządzeń elektroakustycznych (przetworniki, mikrofony, 

konsolety, wzmacniacze mocy, zestawy głośnikowe). 

13. Projektowanie akustyki budowlanej: 

a. Projektowanie w oparciu o komputerowy model akustyczny z zasymulowaną szczegółowo 

akustyką widowni. Akustyka widowni została zmodernizowana w trakcie niedawnego remontu 

tej przestrzeni i nie wymaga obecnie żadnych ingerencji. 

b. Modernizacja akustyki sceny (dobra komunikacja akustyczna z orkiestronem, pozytywny wpływ 

parametrów sceny na całościowe parametry sali, dobra emisja dźwięku na widownię, dobre 

warunki do śpiewania i wzajemnego słyszenia artystów). 

c. Modernizacja akustyki orkiestronu (dobra komunikacja akustyczna ze sceną, dobra emisja 

dźwięku na widownię, dobre warunki do grania muzyki w orkiestronie i wzajemnego słyszenia 

muzyków). 

d. Zapewnienie ochrony przeciwdźwiękowej przed hałasami instalacyjnymi, hałasem 

zewnętrznym oraz pochodzących z innych przestrzeni w obiekcie. 

e. Rozwiązania projektowe umożliwiające przeprowadzenie strojenia akustycznego w trakcie 

wykonywania prac remontowych. 

14. Tryb prowadzenia prac inwentaryzacyjnych i projektowych: 

a. Merytorycznym materiałem wyjściowym dla wszelkich rozwiązań będzie koncepcja 

technologiczna, która zostanie przekazana przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

b. Prace należy rozpocząć od pełnej inwentaryzacji zgodnie z powyższym opisem. 

c. Przedstawienie Zamawiającemu wstępnej wersji Koncepcji technologicznej podczas spotkania 

w siedzibie Zamawiającego zorganizowanego w terminie umożliwiającym wprowadzenie uwag 

z tego spotkania do finalnej wersji Koncepcji. 

d. Po złożeniu Koncepcji przedyskutowanie jej wszystkich założeń na spotkaniu w siedzibie 

Zamawiającego. 

e. Przedstawienie Zamawiającemu stanu prac projektowych i rozważanych rozwiązań przed 

zamknięciem Projektu Budowlanego podczas spotkania w siedzibie Zamawiającego. 
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f. W trakcie tworzenia Projektu Wykonawczego dwukrotne spotkanie w siedzibie Zamawiającego 

w celu przedyskutowania szczegółowych rozwiązań przyjmowanych w dokumentacji 

projektowej. 

g. W dokumentacji należy uwzględnić możliwość ograniczenia zakresu realizacji rozwiązań 

projektowych w przypadku, kiedy Zamawiający nie będzie dysponował pełnym przewidywanym 

budżetem. Zakres możliwych modyfikacji zostanie przedyskutowany i uzgodniony dwustronnie 

z Zamawiającym. 

h. Po złożeniu wstępnej wersji elektronicznej Projektu Wykonawczego przedyskutowanie jego 

wszystkich rozwiązań na spotkaniu w siedzibie Zamawiającego. 

i. Złożenie finalnej wersji Projektu Wykonawczego uwzględniającego postulaty wynikające z 

dyskusji nad zawartością wersji wstępnej. 

 

Wizja lokalna. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej sceny Teatru 

Wielkiego im. Stanisława Moniuszki. 

Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 

Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze w godzinach od 9:00 a 15:00. 

Osobą odpowiedzialną ze trony Zamawiającego w zakresie dokonania wizji lokalnej jest Pan Norbert 

Sobczak tel. +48 785 890 671. 

Zamawiający podczas dokonywania wizji lokalnej nie będzie udzielał dodatkowych informacji. 

 

Gwarancja 

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową min. 3 

letniej gwarancji. 

 

Dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) w rozumieniu § 4 ust. 1 rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program 

funkcjonalno-użytkowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) oraz specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robót wraz z kosztorysem inwestorskim opracowanym zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389). 

 

Program prac konserwatorskich 

Wykonawca przygotuje program prac konserwatorskich zgodnie według standardów wynikającymi z 

rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  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 dnia 11 sierpnia 2011 r.). 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Wykonawca przygotuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – po 3 egz. dla każdej 

branży. Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót wykona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr.202, poz. 2072). Każda ze Specyfikacji  Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót  będzie zbindowana oraz oprawiona w osobna teczkę. 
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Kosztorys Inwestorski 

Kosztorysy Inwestorskie Wykonawca wykona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 

2004 r. nr 130, poz. 1389). Kosztorysy inwestorskie Wykonawca oddzieli od dokumentacji projektowej. 

Kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż będą zbindowane oraz oprawione w osobną teczkę. 

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawca wykona zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

 

Ilość egzemplarzy. 

Projekt koncepcyjny – forma papierowa: 2 egzemplarze i forma elektroniczna: 2 egzemplarz. 

Projekt budowlany – forma papierowa: 5 egzemplarzy i forma elektroniczna: 2 egzemplarze. 

Projekt wykonawczy – forma papierowa: 5 egzemplarzy i forma elektroniczna: 2 egzemplarze. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót: forma papierowa: 5 egzemplarzy i forma elektroniczna: 

2 egzemplarze. 

Przedmiar robót: forma papierowa: 5 egzemplarzy i forma elektroniczna: 2 egzemplarze. 

Kosztorys inwestorski: forma papierowa: 5 egzemplarzy i forma elektroniczna: 2 egzemplarze. 

 

Forma przekazanej dokumentacji. 

Wszelkie przekazane dokumenty wykonane przez Wykonawcę muszą być zapisane w formie papierowej i  

elektronicznej. 

Zapis elektroniczny należy wykonać według poniższych wytycznych. 

a) Wszelkie opisy w formie edytowalnej za pomocą dokumentu programu word (doc.) i w formie 

nieedytowalnej za pomocą programu Adobe Reader (pdf). 

b) Rysunki za pomocą programu AUTOCAD (dwg.) i w formie nieedytowalnej za pomocą programu 

Adobe Reader (pdf). 

c) Kosztorysy w formie edytowalnej za pomocą arkusz excel lub w programie kosztorysowym w formacie 

aktywnie otwieranym przez program NORMA i w formie nieedytowalnej np. za pomocą programu 

Adobe Reader. 

d) Wszelkie uzyskane decyzje i uzgodnienia  – skany dokumentów zapisanych w np. w formacie jpg, pdf. 

e) Wielkość pojedynczych plików nie powinna przekraczać 10 MB 

 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych wszystkich pozostałych materiałów, uzgodnień, 

opinii i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  z przepisów, niezbędnych do 

wykonania dokumentacji projektowej. 

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i złożenia 

dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę do właściwych organów 

po uzyskaniu stosownego upoważnienia Zamawiającego oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości 

wskazanych przez te organy. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową z oryginałami wszystkich wymaganych 

przepisami uzgodnień oraz opinii jak i uzyskanego pozwolenia na budowę niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

Wykonawca winien na bieżąco uwzględniać w opracowaniach projektowych zmiany w przepisach i 

zasadach wiedzy technicznej. Dokumentacja objęta zamówieniem powinna by zgodna z przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi na dzień przekazania dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa będąca przedmiotem zamówienia będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonawstwo. W związku z tym Wykonawca 

zobowiązany jest do stosowania wytycznych opisujących przyszły przedmiot zamówienia w sposób 

zgodny z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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3.2. Podwykonawcy. 

 

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 

powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. 

Zamawiający działając zgodnie z dyspozycją art. 36a ust. 2 pkt. 1) ustawy zastrzega obowiązek 

osobistego wykonania przez wykonawcę następujących kluczowych części zamówienia na usługi:  

a) koordynacja projektu. 

 

3.3. Oferty częściowe. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

3.4. Oferty wariantowe. 

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

 

3.5. Zamówienia, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy. 

 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

 

3.6. Wspólny Słownik Zamówień CPV. 

 

Główny przedmiot zamówienia 

71.24.00.00-2 

 

3.7. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. 

 

Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

 

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres realizacji zamówienia.                          

W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do 

niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 

 

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. –Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do 

wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez 

pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

 

3.7.1. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 

a) czynności koordynowania projektu. 

 

3.7.2. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: 

 

Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób i sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie 

zatrudnienia określono we wzorze umowy. 
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4. Termin wykonania zamówienia. 

 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 

2017 r. przy czym: 

a) I etap do dnia  30 czerwca 2017 r. 

b) II etap do dnia do 31 sierpnia 2017 r. 

c) III etap do dnia 31 października 2017 r. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu. 

 

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

1) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 

4, 5, 6, 7 i 8 ustawy.  
2) Spełniają warunki udziału dotyczące: 

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 500 000,00 PLN. 

 

b) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

1) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Projektant 

architektury, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

architektonicznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Budowlane. 

2) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Projektant 

konstrukcji, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która w 

ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 2 projekty wykonawcze konstrukcji dla zabytkowego 

obiektu kultury z widownią o minimum 700 miejscach, typu: sala koncertowa, opera, teatr, 

filharmonia (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). 

3) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Projektant 

mechaniki sceny, która posiada wykształcenie wyższe techniczne na kierunku mechanika lub 

pokrewnym oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty ukończenia studiów 

wyższych) i w ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 2 projekty mechaniki scenicznej w 

zabytkowych obiektach kultury (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych) z widownią o minimum 700 miejscach, z minimum 30 osiami napędów 

mechaniki górnej.  

4) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Projektant 

systemu sterowania, która jest certyfikowanym specjalistą bezpieczeństwa funkcjonalnego i w 

ciągu ostatnich 3 lat wykonała co najmniej 1 projekt sterowania mechaniką sceny na poziomie SIL 

 3 w obiektach kultury (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych) 

z minimum 30 osiami napędów mechaniki górnej. 

5) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Projektant 

elektryki, posiadającą minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do 

projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych, która w 
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ciągu ostatnich 3 lat wykonała minimum 2 projekty elektryki w zabytkowych obiektach kultury z 

widownią o minimum 700 miejscach (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych).  

6) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Projektant 

oświetlenia technologicznego, posiadającą minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe oraz 

uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji 

elektrycznych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

Budowlane i w ciągu ostatnich 3 lat  wykonała co najmniej 2 projekty oświetlenia technologicznego 

dla obiektów kultury z widownią o minimum 700 miejscach, typu: sala koncertowa, opera, teatr, 

filharmonia (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). 

7) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Projektant 

instalacji sanitarnych, posiadającą co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe, która w ciągu 

ostatnich 3 lat wykonała minimum 2 projekty instalacji wentylacji (obejmującej wentylację 

oddymiającą), klimatyzacji oraz instalacji tryskaczowych lub zraszaczowych dla obiektów 

użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 20 000 m
3
. 

8) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Projektant 

instalacji teletechnicznych, posiadającą doświadczenie w wykonaniu minimum 2 projektów 

Systemów Sygnalizacji Pożaru dla obiektów użyteczności publicznej o kubaturze co najmniej 20 000 

m
3
. 

9) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako Rzeczoznawca 

ochrony przeciwpożarowej, posiadającą doświadczenie w wykonaniu minimum 3 prób z ciepłym 

dymem w obiektach widowiskowych wg standardu AS 4391-1999 Smoke management systems - 

Hot smoke test. 

10) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia, jako Projektant 

akustyki i elektroakustyki, posiadającą wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka 

lub inżynieria dźwięku oraz minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty 

ukończenia studiów wyższych, która w ciągu ostatnich 3 lat wykonała minimum 2 projekty akustyki 

budowlanej, systemu elektroakustycznego wykorzystującego cyfrową sieć foniczną oraz systemu 

inspicjenta dla obiektów kultury z widownią o minimum 500 miejscach, typu: sale koncertowe, opery, 

teatry, filharmonie (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), w tym 

dla co najmniej 1 obiektu zabytkowego i 1 obiektu operowego (oba warunki mogą być spełnione 

łącznie przez 1 obiekt). 

 

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. 

Zamawiający dopuszcza aby jedna osoba mogła spełnić więcej niż jedno wymaganie opisane w pkt. 1-

10. 

 

11) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 dokumentacje projektowe 

(projekty wykonawcze) technologii scenicznej obejmującej co najmniej branże projektowe: 

mechanika sceniczna, napędy elektryczne dla urządzeń scenicznych, oświetlenie sceniczne, 

akustyka budowlana, system elektroakustyczny, system inspicjenta, system transmisji sygnałów 

fonicznych bazujący na cyfrowej sieci fonicznej dla obiektów kultury o minimum 500 miejscach na 

jednej widowni, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 

nr 112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 
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Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), w tym dla co najmniej 1 obiektu zabytkowego i 1 obiektu 

operowego (oba warunki mogą być spełnione łącznie przez 1 obiekt). 

12)  w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 1 dokumentację projektową (projekt 

wykonawczy) w zakresie konstrukcji dla zabytkowego obiektu kultury o minimum 700 miejscach na 

1 widowni, typu: sale koncertowe, opery, teatry, filharmonie (klasa 1261, zgodnie z Dz. U. 1999 nr 

112 poz. 1316 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych). 

Zamawiający dopuszcza łączenia usług z pkt. 11 i 12 w celu wykazania spełnienia warunku. 

 

5.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 

w pkt. 5.1.2) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: 

a) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.2.a) 1) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców 

lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunki lub będą łącznie 

posiadać łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone powyżej w specyfikacji, 

b) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.2.b) 1) – 10) warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z 

wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby będzie dysponował 

osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub łącznie Wykonawcy lub podwykonawcy lub podmioty 

udostępniające zasoby będą dysponował osobami  

c) w przypadkach określonych w pkt. 5.1.2. b) 11) – 12) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z 

wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 

samodzielnie, (nie sumuje się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 1495/14]). 

 

5.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

5.4. Podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6,7 i 8 ustawy. 

 

Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7 

i 8   ustawy, tj.: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd 

zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo 

restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub 

którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ 

zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 

wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie 

art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 

1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);  

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 

szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 

wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

stosownych środków dowodowych;  

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu 

wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z 

zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub 

zasądzenia odszkodowania;  

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom 

pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę 

aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;  
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6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce 

jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej 

lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;  

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z 

przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, 

jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;  

8) 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 ust. 1 pkt 15, chyba że 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. 

 

5.4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych 

zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

 

6.1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne 

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – 

załącznik nr 4. 

 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o 

podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ. 

 

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału 

w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 6.1 

niniejszej SIWZ. 

 

6.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień 

złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z 

art. 24aa ust. 1 ustawy (tzw. procedura odwrócona). Oznacza to, że zamawiający najpierw dokona oceny 

ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

6.2.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

Zamawiający wezwie do dostarczenia następujących dokumentów: 

 

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy 

oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego 

na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu 
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potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie 

spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

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

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi 

odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw 

wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 

decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów 

potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami 

lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 

ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie 

na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na 

podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 

h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o 

naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie 

art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 

i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w 

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). 

 

6.2.2. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie do dostarczenia 

następujących dokumentów: 

 

a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określona 

przez zamawiającego. 

 

6.2.3. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wezwie do dostarczenia 

następujących dokumentów: 

 

a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 

których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi 

były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 
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uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu– załącznik nr 5, 

b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, wraz 

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6. 

 

6.3. Dysponowanie zasobami innego podmiotu. 

 

6.3.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5.1.2) lit. a -b 

niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, polegać 

na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

6.3.2. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 6.3.1. niniejszej 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:  

a) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, 

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego, 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizuje usługę, których wskazane zdolności dotyczą. 

b) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5 pkt. 1,2, 4, 5, 6, 7, i 8. 

c) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługę, do 

realizacji których te zdolności są wymagane.  

d) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez 

zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów nie ponosi winy. 

6.3.3. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 

wymienionych w § 5 pkt. 1 – 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – pkt. 6.2.1. lit a) – i) specyfikacji. 

6.3.4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na 

którego zdolnościach polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający 

będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:  

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub  
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2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności 

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 

 

6.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

 

6.4.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w 

art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności 

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą 

do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik nr 7 do specyfikacji. 

 

6.5. Informacja dla wykonawców, którzy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, o których mowa w 6.2.1 a) – d): 

1)  składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny 

dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo 

dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

2)  składa dokument wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu -  wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu; 

3)  składa dokument wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem tego terminu. 

 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

6.6. Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

6.6.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa 

w pkt. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Oświadczenie te ma wstępnie potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, 

6.6.2. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno 

dokładnie określać zakres umocowania. 
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7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami 

oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób 

uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami: 

 

7.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy, za wyjątkiem oferty, 

umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6 przekazują: 

a) pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego tj.: Teatr Wielki im. 

Stanisława Moniuszki, ul. Fredry 9 , 61-701 Poznań, lub  

b) faxem na nr 61 639 39 89, lub 

c) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres e-mail: aszymanowski@opera.poznan.pl, 

j.wenzel@opera.poznan.pl. 

7.2. Dokumenty, które należy uzupełnić na wezwania zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 lub 3a ustawy 

mające potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez 

wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu. 

7.3. Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy kierować do Zamawiającego z 

zapisem w nagłówku: „Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej”. 

7.4. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści zawartych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień wszystkim zainteresowanym, 

którzy otrzymali specyfikacje istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca 

dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść złożonych wniosków wraz z 

wyjaśnieniami udzielonymi przez zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której 

jest zamieszczona niniejsza specyfikacja. 

7.5. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami są: 

- w sprawach merytorycznych – Jacek Wenzel; 

 - w sprawach procedury udzielania zamówienia – Adam Szymanowski, 

w godzinach od 7
30 

do 15
30 

 od poniedziałku do piątku. 

7.6. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami. 

7.7. Zamawiający informuje, że przepisy ustawy nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazany w 

niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania 

się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 

8. Wymagania dotyczące wadium. 
 

8.1. Ustala się wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). 

8.2. 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. 
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8.3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna winno być dokonane, w oddziale finansowo - księgowym 

zamawiającego w godzinach od 7
30 

do 13
30

 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w kancelarii 

zamawiającego przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert  (tj. przed upływem dnia i 

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

8.4.  Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na 

rachunku zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny 

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 

8.5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:  

a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 

b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.  

8.6. 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. 

8.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub 

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym 

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. 

8.8. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 

8.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa. 

 

9. Termin związania ofertą. 

 

9.1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy).  

9.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym 

że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się 

do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak 

niż 60 dni.  

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty. 

 

10.1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

a) formularz ofertowy; 

b) oświadczenie wymienione w punkcie 6.1. niniejszej specyfikacji; 

c) zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji na zasadach określonych w 

art. 22a niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy. 

10.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie w formie pisemnej. 

10.3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10.4. Dokumenty dotyczące treści oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. 

10.5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 
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zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz 

dotyczących podwykonawców składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016  r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), 

inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu poprzednim składane są w oryginale lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

10.6. 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, którego każdego z nich dotyczą. 

10.7. Jeżeli zasady reprezentacji wykonawcy nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego rejestru 

wymagane jest załączenie aktualnego dokumentu lub jego poświadczonej kopii za zgodność z 

oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela do reprezentowania wykonawcy uprawniającego do 

składania podpisów w imieniu Wykonawcy. 

10.8. Wszystkie opracowane przez zamawiającego załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią wyłącznie 

propozycję co do formy wymaganych dokumentów. Dopuszcza się przedstawienie wymaganych 

załączników w formie własnej opracowanej przez wykonawcę, pod warunkiem, iż dokumenty będą 

zawierać wszystkie żądane przez zamawiającego informacje zawarte w załącznikach i niniejszej 

specyfikacji oraz będą podpisane przez Wykonawcę. 

10.9. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie 

wszystkich ofert złożonych przez danego wykonawcę. Ofertę składa się w jednym egzemplarzu. 

10.10. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

10.11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) 

podpisującej ofertę. 

10.12. Ofertę należy zszyć, zbindować, oprawić lub złożyć w innej formie uniemożliwiającej rozsypanie się 

kartek. 

10.13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 

10.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

10.15. Opakowanie i oznakowanie oferty: 

 

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w siedzibie 

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

oraz oznaczyć jak w poniższej ramce: 

 

        nazwa i adres Wykonawcy 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki 

61-701 Poznań 

ul. Fredry 9 

 

„Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej” 

 

opatrzyć klauzulą „nie otwierać przed 16.05.2017 r. godzina 11
00” 

 

10.16. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w 

postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli 

wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie 

wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10.17. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, 

lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego 
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wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie 

oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

10.18. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie 

z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 

10.19. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie           

art. 90 ustawy, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie 

przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie 

zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, 

jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10.20. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod 

warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem 

składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak 

składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po 

stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

10.21. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z 

napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej 

kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi 

ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. 

10.22. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie 

średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu. 

10.23. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy 

zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści 

zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie 

przewidzianym w punkcie 7 niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy nie przewidują negocjacji warunków 

udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. 

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

11.1. Oferty należy składać do dnia 16.05.2017 r. do godziny 10
45 

 w siedzibie zamawiającego tj. w Teatrze 

Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w sekretariacie. Oferta złożona po terminie 

będzie zwrócona wykonawcy bez rozpatrzenia. 

11.2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty 

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

11.3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.05.2017 r. o godzinie 11
00

 w siedzibie zamawiającego tj.               

w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w pokoju działu administracji. 

11.4. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert zamawiający odczyta informacje, o których mowa w 

art. 86 ust. 4 ustawy. 

11.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie opera.poznan.pl informacje 

dotyczące: 

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

c) cen, okresów gwarancji oraz ilość spotkań. 
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12. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

12.1. Cena oferty, za całość zamówienia, musi być podana cyfrowo z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena 

oferty winna być obliczona i zapisana zgodnie z formularzem ofertowym . Cena ofertowa = cena netto + 

podatek vat. 

12.2. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

Podatek vat wynosi: 23%. 

12.3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada 

zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę). 

12.4. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski). 

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

 

13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze 

oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 

 

13.1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 

niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

13.2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników: 

 

Lp. Nazwa Kryterium 
Znaczenie (waga) 

kryterium 

1 Najniższa cena 60% 

2 Najdłuższy okres gwarancji 20% 

3 Ilość spotkań zespołu projektowego 20% 

4 Suma  100% 

 

Sposób punktowania rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji 

 

1. Najniższa cena – 60% 

 

C = Cnx60/Cb 

 

C - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najniższa cena 

Cn - cena najniższa spośród badanych ofert  

Cb - cena z badanej oferty 

 

 - maksymalna ilość punktów za cenę – 60,00 pkt. 

 

2. Najdłuższy okres gwarancji – 20% 

 

G = Gbx20/ Gn 

G -  ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium najdłuższy okres gwarancji 

Gb -  okres gwarancji z badanej oferty 

Gn –  najdłuższy okres gwarancji spośród badanych ofert 

 

Najdłuższy okres gwarancji będzie wyliczany w latach. 

Najkrótszy okres gwarancji to 3 lat. Najdłuższy okres gwarancji to 5 lat. 

Zaoferowane okresu gwarancji dłuższego lub krótszego spowoduje, że oferta zostanie odrzucona. 

 

maksymalna ilość punktów w kryterium najdłuższy okres gwarancji – 20,00 pkt. 
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3. Ilość spotkać zespołu projektowego– 20% 

W ramach kryterium ilość spotkań zespołu projektowego, Zamawiający będzie przyznawał punkty za 

deklarowaną ilość spotkań całego zespołu projektowego Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego w 

siedzibie Zamiatającego ponad ilość wynikającą  z opisu przedmiotu zamówienia w następujący sposób: 

 

Lp. 
Deklarowana ilość spotkań przez 

Wykonawcę 

Liczba przyznanych 

punktów dla oferty 

1 2 spotkania 0 pkt. 

2 3 spotkania 5 pkt 

3 4 spotkania 10 pkt 

4 5 spotkań 20 pkt 

 

Spotkania będą się odbywały w siedzibie Zamawiającego, będą trwały minimum 5 godzin. 

Podczas spotkania musi być obecny kompletny skład  zespołu projektowego Wykonawcy wskazany w ofercie. 

Celem spotkań będzie omówienie sposobu realizacji zadania projektowego. 

Po zakończenia spotkania powstanie protokół ze spotkania, który musi zostać podpisany przez wszystkie 

osoby uczestniczące w spotkaniu. Protokół podczas spotkania na bieżąco sporządza przedstawiciel 

Wykonawcy. 

Podpisany protokół ze spotkania będzie stanowił potwierdzenie, że spotkanie się odbyło. 

 

4. Łączna punktacja. 

 

Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Najniższa cena, Najdłuższy okres gwarancji i 

Ilość spotkań zespołu projektowego. 

 

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 

 

14. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 

oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
14.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia 

kryteriów przyjętych w specyfikacji. 

14.2. Wybrany wykonawca zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy. 

14.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za 

najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zmówienia są zobowiązani dostarczyć 

zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum 

następujące postanowienia: 

a) określenie celu gospodarczego, 

b) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy 

realizacji zamówienia, 

c) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, 

obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia, 

d) zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego. 

14.4. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty 

potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z 

dokumentów załączonych do oferty. 
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14.5. Wykonawca ma uprawnienie do zmiany terminu podpisania umowy, nie przekraczającego trzech dni 

roboczych, po zawiadomieniu zamawiającego. 

14.6. Wykonawca zobowiązany będzie najpóźniej w dniu zawarcia umowy do wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na warunkach określonych w pkt. 15 niniejszej specyfikacji. 

14.7. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające 

uprawnienia osób wskazanych w ofercie do projektowania dla danej branży  

14.8. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w wyznaczonym terminie nie dostarczanie uprawnień, o 

których mowa w pkt. 14.7 uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania. 

14.9. W przypadku, gdy wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od 

zawarcia umowy, zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, 

bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w 

art. 93 ust. 1 ustawy. 

 

15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

15.1.  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. 

15.2. Wielkość zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 5% wartości ceny całkowitej podanej w ofercie. 

15.3.  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. 

 

16. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści 

zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki 

umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby 

zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich 

warunkach. 

 

15.1.  Wzór umowy jaka zostanie zawarta z wybranym wykonawcą stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

specyfikacji.  

15.2.  Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym wykonawcą w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana wielkości wynagrodzenia umownego: 

o gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT (podwyżka lub obniżka), oraz zmianie 

ulegnie stan prawny, jako zdarzenie zewnętrzne, a zdarzenie to ma wpływ na wynagrodzenie, 

niezależne od woli stron - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wartości wynagrodzenia 

umownego, 

o łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie  
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b) zmiana wielkości zakresu przedmiotu zamówienia: 

o w sytuacjach, których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający 

dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z 

odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 

o łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie. 

c) zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od zamawiającego w sytuacjach 

wystąpienia: 

o zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność 

dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji 

zamówienia; 

o gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję działań 

niezależnych od Wykonawcy, w tym przedłużające się procedury wydawania dokumentów 

przez właściwe organy, 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 

działań niezależnych od Wykonawcy; 

o wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością 

zmiany okresu realizacji umowy; 

o w przypadku nie zawinionych przez Wykonawcę okoliczności powodujących opóźnienie w 

wykonaniu usługi Zamawiający może odstąpić od naliczania kar umownych; 

o zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań Zamawiającego lub nie 

otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych; 

d) zmiana personelu realizującego przedmiot zamówienia; 

o 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 i w ofercie w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

e) zmiany będą korzystne dla zamawiającego i nie będą: 

o wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach  procedury przetargowej udzielenia 

zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie 

dopuszczona; 

o modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób, który nie był 

przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia; 

o istotne w rozumieniu w art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia: 

 

Zgodnie z art. 179 ustawy, środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 

W niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej uregulowane w dziale VI, rozdział 1 - 3 w 

art. 179 – art. 198 g ustawy. 

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest 

zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 

b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
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d) odrzucenia oferty odwołującego; 

e) opisu przedmiotu zamówienia; 

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu 

lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż 

zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli 

przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej. 

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o 

niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 

zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

8.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 

 

18. Tryb ogłoszenia wyników postępowania: 

 
18.1.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli 

oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce 

zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę 

wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są 

miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną 

ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; 

c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o 

których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących 

wydajności lub funkcjonalności; 

d) unieważnieniu postępowania 

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

18.2.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści na stronie internetowej 

opera.poznan.pl zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierające informację, o których 

mowa w pkt. 18.1. a) lub zawiadomienie o unieważnieniu postępowania zawierające informację, o 

których mowa w pkt. 18.1. d). 

17.3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

19. Pozostałe informacje. 
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19.1. Udostępnianie dokumentacji postępowania odbywać się będzie wg poniższych zasad: 

 udostępnienie nastąpi po złożeniu pisemnego wniosku, 

 zamawiający określi termin i miejsce oraz zakres udostępnienia, 

 zamawiający wyznaczy członka komisji, w obecności którego dokonana zostanie czynność 

przeglądu, 

19.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

198.3. Integralną częścią specyfikacji są następujące załączniki: 

Załącznik nr 1 –  Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 3 –  Wzór umowy. 

Załącznik nr 4 –  Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i 

spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

Załącznik nr 5 –  Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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. 

Załącznik nr 6 –  Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonanych 

przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Załącznik nr 7 –  Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 

Załącznik nr 8 –  Oświadczenie. 

 

 

 

 

Z dniem 27.04.2017 r. zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia. 

 

 

Zastępca Dyrektora Teatru Wielkiego 

 

dr Robert Szczepański 


