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W przetargu nieograniczonym pn :

"Montai windy i platformy w Teatrze im. lanD Kochanowskiego

w celu dostosowania obiektu do potrzeb os6b niepelnosprawnych"

rtRakowski
Podpis

.
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Nr nadany sprawie 5ZP-26-2/2016

Projekt "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim zwi~ych
oraz promowanie postaw spolecznych
sprzyjajlj,cych ochronie bioromorodnosci w Wojewodztwie Opolskim"
wspolfinansowany przez Uni~ Europejsklj, ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.
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ROZDZIAt.1
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJjJCEGO

ZAMAWIAJJ.\CY:
Nazwa zamawiajqcego:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
PI. Teatralny 12,45-056 Opole

Adres zamawiajqcego:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:

754-033-98-81
000279717
(77) 453 90 82 do 85
(77) 454 59 42

ROZDZIAt. II
TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Post~powanie

0

nieograniczonego,

udzielenie

zam6wienia

zgodnie z przepisami

publicznego

prowadzone

ustawy z dnia 29.01.2004

jest

trybie

przetargu

r. Prawo zam6wier'i publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z pMniejszymi

zmianami; zwana r6wniei

wykonawczych

wartosci szacunkowej

do ww. ustawy, przy uwzgl~dnieniu

w

dalej Pzp) oraz akt6w

nieprzekraczajqcej

kwoty

okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w/w ustawy.

ROZDZIAt. III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
45313100-5 Instalowanie wind
45200000-9 Roboty budowlane
w zakresie wznoszenia kompletnych
budowlanych lub ich cz~sci oraz roboty w zakresie iniynierii
wodnej

obiekt6w
Ictdowej i

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynk6w
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1.

Przedmiotem

zam6wienia Sq roboty budowlane pn.: "Montai

im. Jana Kochanowskiego

w celu dostosowania

windy i platformy

w Teatne

obiektu do potrzeb os6b niepelnosprawnych",

obejmujqcy takie roboty jak:
•

Rozbi6rka element6w

•

Roboty betoniarskie

•

Konstrukcje stalowe

budowlanych

(plus wyw6z gruzu)

i zbrojenie betonu

•

Izolacje przeciwwilgociowe

•

Roboty w zakresie wykonania podt6g i posadzek

•
•

Roboty malarskie
Montai wyposaienia (urzqdzen diwigowych)
wqtpliwosci do uzgodnienia z inwestorem)

- catosc w kolorze RAL 7016 (w razie
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Instalacje elektryczne zasilania windy oraz platformy przy schodowej

2. Przedmiot zam6wienia obejmuje wykonanie prac opisanych w oparciu

0

dotqczony do SIWZ

projekt budowlany.
Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawarty jest w dokumentacji projektowej

(projekt

budowlany, wykonawczy, przedmiary robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot),
stanowiqcej zatqczniki nr 10 a-f do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia.
Przedmiary rob6t zostaty przekazane Wykonawcy jako materiat pomocniczy. Jeieli w
przedmiarze rob6t nie zostaty uj~te wszystkie niezb~dne materiaty i naktady pracy lub zostaty uj~te w
innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie okreslonym w projekcie, jedynie
stosujqC materiaty i rozwiqzania techniczne przyj~te w przedmiarze rob6t jeieli w projekcie nie
wskazano iadnych materiat6w lub rozwiqzan technicznych (informujqc Zamawiajqcego 0 istniejqcych
rozbieinosciach na pismie co najmniej 3 dni przed planowanym przystqpieniem do prac).
Zamawiajqcy wymaga aby przedmiot zam6wienia zostat wykonany z wykorzystaniem
materiat6w

i

sprz~tu

0

odpowiednich

parametrach

jakosciowych

i

wytrzymatosciowych,

posiadajqcych aktualne certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci z dokumentami
normatywnymi lub deklaracje zgodnosci z aktualnymi badaniami - wymagane odr~bnymi przepisami,
w tym z normami i przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi.
3.

Zamawiajqcy wymaga aby wykonane prace, oferowany sprz~t, urzqdzenia i ich montai byty

obj~te, co najmniej 36 - miesi~cznym okresem gwarancji. Wykonawca wskaie w swojej ofercie
minimum 36-miesi~czny okres gwarancji, moie tei wskazac dtuiszy okres, poniewai gwarancja jest
jednym z kryteri6w oceny ofert.
4.

Zamawiajqcy zaleca, aby Wykonawca (oferent) dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji

rob6t budowlanych i w ich okolicy.
5.

Zamawiajqcy oswiadcza, ie udost~pni budynek Teatru celem wykonania wizji lokalnej w zakresie

niezb~dnym do 'zweryfikowania dokumentacji projektowej (zat. lOa-f) ze stanem faktycznym.
6.

Miejsce realizacji: Budynek Teatru im. Jana Kochanowskiegow Opolu.

7.

Prace b~dq wykonywane w czynnym obiekcie, wg harmonogramu realizacji robot (Zatqcznik nr
11 do SIWZ - prace nie mogq powodowac zaktocen w dziatalnosci Teatru, co wymaga
zachowania porzqdku, kultury

osobistej,

przestrzegania godzin, w ktorych w Teatrze

obowiqzuje zachowanie ciszy).
8.

Zamawiajqcy dopuszcza wykonanie przedmiotu zam6wienia przy udziale podwykonawc6w.
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Zamawiajqcy zqda wskazania przez Wykonawc~ w ofercie (w Formularzu ofertowym Zatqcznik
nr

1

do

SIWZ)

zakresu

zamowienia,

ktorych

wykonanie

Wykonawca

powierzy

podwykonawcom.
Tam, gdzie w SIWZ i do/qczonych do niej za/qcznikach, a przede wszystkich w projekcie
budowlano-wykonawczym,

zosta/o wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy,

dostawca itp.) materia/ow
ust.

1 - 3 ustawy

rownowainych

lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,

Pzp/ Zamawiajqcy

dopuszcza

oferowanie

pod warunkiem, ie zapewniq uzyskanie parametrow

producent,

a ktorych mowa wart. 30

materia/ow

lub

rozwiqzari

technicznych nie gorszych ad

zafoionych w wyiej wymienionych dokumentach.
W przypadku oferowania

materiatu

lub rozwiqzania rownowaznego

0

takich samych lub

lepszych parametrach technicznych, powyzsze dokumenty nalezy obowiqzkowo dotqczyc do oferty
w postaci elektronicznej na nosniku CD lub DVD.
ROZDZIAl IV
TERMIN WYKONANIA ZAM6wIENIA
Termin wykonania zamowienia:
Oczekiwany przez Zamawiajqcego termin zakonczenia robot i zgtoszenia do odbioru - 07.09.2016r.
ROZDZIAt V
WARUNKI UDZIAlU W POSTfPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPElNIANIA
TYCH WARUNK6w
udzielenie zamowienia

o

wykluczeniu

publicznego

z post~powania

0

udzielenie

mogq

ubiegac

zamowienia

si~ Wykonawcy,

na podstawie

ktorzy

nie

podlegajq

art. 24 ust. 1 oraz spetniajq

warunki udziatu okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 2164 z pozniejszymi zmianami) dotyczqce:
1.

posiadania wiedzy i doswiadczenia.
Wykonawca

spetnia warunek, jezeli w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu

sktadania

ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie zrealizowat:
-

minimum dwa zadania b~dqce robotq budowlanq, w zakresie ktorych byta dostawa i montaz
windy/platformy

0

wartosci min. 200.000,00 zt brutto (stownie: dwiescie tysi~cy ztotych).

W przypadku wspolnego
wi~cej Wykonawcow
Opis sposobu

ubiegania si~

udzielenie

niniejszego zamowienia

przez dwoch lub

ocena ww. warunku dotyczyc b~dzie tqcznie wszystkich Wykonawc6w.

dokonywania

oceny spetniania

dokonana wedtug formuty spetnia/nie

i dokumentach

0

warunku:

Ocena spetniania

spetnia w oparciu 0 informacje

warunku

zostanie

zawarte w oswiadczeniach

dotqczonych do oferty - Zatqcznik nr 3 do SIWZ.
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2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia.
Wykonawca spetnia warunek, jeieli dysponuje lub b~dzie dysponowat:
-

Przynajmniej jednq osobq, posiadajqcq uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci elektrycznej, ktora
czynnie uczestniczyta przy co najmniej dwoch inwestycjach - robotach budowlanych w
zakresie ktorych byta dostawa i montaz windy/platformy

0

wartosci min. 200.000,00 zt brutto

(stownie: dwiescie tysi~cy ztotych).
W przypadku wsp61nego ubiegania si~ 0 udzielenie niniejszego zam6wienia przez dw6ch lub wi~cej
Wykonawc6w ocena ww. warunku dotyczyc b~dzie tqcznie wszystkich Wykonawc6w. Opis sposobu
dokonywania oceny spetniania warunku: Ocena spetniania warunku zostanie dokonana wedtug
formuty spetnia/nie spetnia w oparciu

0

informacje zawarte w oswiadczeniach i dokumentach

dotqczonych do ofert - ZatClczniknr 4 do SIWZ.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1) Wykonawca spetnia warunek, jeieli

wykaie, ie posiada srodki finansowe lub zdolnosc

kredytowq wysokosci co najmniej 200000,00 (stownie: dwiescie tysi~cy ztotych).
2) Wykonawca spetnia warunek, jeieli wykaie, ie posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej

w zakresie prowadzonej

dziatalnosci gospodarczej na kwot~ co najmniej

200000,00 (stownie: dwiescie tysi~cy ztotych).
Jeieli Wykonawca przedstawi dokumenty, w kt6rych wartosci podane b~dq w innej walucie nii PLN,
to dla potwierdzenia spetnienia warunku Zamawiajqcy dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg
wyliczonego i ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski bieiqcego sredniego kurs na dzien
ogtoszenia. Ten sam kurs Zamawiajqcy przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
W przypadku wsp61nego ubiegania si~ 0 udzielenie niniejszego zam6wienia przez dw6ch lub wi~cej
Wykonawc6w ocena ww. warunku dotyczyc b~dzie tqcznie wszystkich Wykonawc6w.
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:
Ocena spetniania warunku zostanie dokonana wedtug formuty spetnia/nie spetnia
w oparciu

0

informacje zawarte w oswiadczeniach i dokumentach dotqczonych do oferty.

ROZDZIAl VI
WYKAZ OSWIADCZEN LUS DOKUMENTOW, JAKIE MAlA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEtNIANIA WARUNKOW UDZIAtU W POSTfPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

I.

W zakresie wykazania spetniania przez Wykonawc~ warunk6w,

0

kt6rych mowa wart. 22 ust. 1
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jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pOtniejszymi zmianami) - Zatqcznik nr 2 do SIWZ;
1.

wykaz zadan - robot budowlanych w zakresie ktorych byta dostawa i montai windy/platformy

o wartosci min. 200.000,00
ostatnich

pi~ciu

lat przed

It brutto (stownie: dwiescie tysic::cyztotych),
uptywem

terminu

sktadania

ofert,

wykonanych

a jeieli

okres

w okresie

prowadzenia

dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania

oraz z zatqczeniem dowodow

dotyczqcych najwainiejszych

robot, okreslajqcych

czy

roboty te zostaty wykonane w sposob naleiyty oraz wykazujqcych, czy zostaty wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej

i prawidtowo

ukonczone - Zatqcznik nr 3 do SIWZ.

Dowodami sa:
1) poswiadczenie wykonanych robot budowlanych,
2) inne dokumenty - jeieli z uzasadnionych przyczyn 0 obiektywnym

charakterze wykonawca

nie jest w stanie uzyskac p05wiadczenia wykonanych robot budowlanych.
2.

wykaz

osob,

ktore

odpowiedzialnych

b~dq

za kierowanie

kwalifikacji zawodowych,
a takie

3.

uczestniczyc

zakresu

w

robotami

wykonywaniu

budowlanymi,

doswiadczenia i wyksztakenia

wykonywanych

przez

nie

zamowienia,

wraz z informacjami

czynnosci,

oraz

informacjq

tymi osobami - Zatqcznik nr 4 do SIWZ.

oswiadczenie,

ie osoby, ktore b~dq uczestniczyc w wykonywaniu

uprawnienia,

jeieli

ustawy

szczegolnoSci
na temat

ich

niezb~dnych do wykonania zamowienia,

dysponowania

wymagane

w

naktadajq obowiqzek

podstawie

0

zamowienia,

posiadania

takich

do

posiadajq

uprawnien

-

Zatqcznik nr 7 do SIWZ.
4.

informacj~

banku lub spotdzielczej kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej

posiadanych

srodkow

finansowych

lub

zdolnosc

kredytowq

potwierdzajqcq

Wykonawcy,

wysokosc

wystawionq

nie

wczesniej nii 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert,
5.

II.

optaconq polis~, a w przypadku jej braku inny dokument
ubezpieczony

od odpowiedzialnosci

przedmiotem

zamowienia.

W zakresie potwierdzenia

cywilnej

niepodlegania

potwierdzajqcy,

w zakresie prowadzonej

wykluczeniu

na podstawie

ie Wykonawca jest

dziatalnosci zwiqzanej z

art. 24 ust. PZP naleiy

przedtoiyc:
1. oswiadczenie

0

braku podstaw do wykluczenia - Zatqcznik nr 5 do SIWZ,
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lub z centralnej

przepisy wymagajq

ewidencji

wpisu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu

0

i informacji

do rejestru

dziatalnosci

0

lub ewidencji,

w celu

art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony

nie wczesniej nii 6 miesi~cy przed uptywem terminu sktadania ofert,
3.

aktualne

zaswiadczenie

wtasciwego

naczelnika

urzEidu

skarbowego

potwierdzajqce,

ie Wykonawca nie zalega z optacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, ie uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie,
catosci wykonania

odroczenie

lub roztoienie

na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie

decyzji wtasciwego organu - wystawione

w

nie wczesniej nii 3 miesiqce przed

uptywem terminu sktadania ofert,
4.

aktualne

zaswiadczenie

Rolniczego

wtasciwego

Ubezpieczenia

oddziatu

Spotecznego

z optacaniem

sktadek na ubezpieczenia

przewidziane

prawem

wstrzymanie

zwolnienie,

w catosci wykonania

Zaktadu

Ubezpieczen

potwierdzajqce,

zdrowotne

odroczenie

ie

Spotecznych

Wykonawca

nie

i spoteczne, lub potwierdzenie,

lub roztoienie

lub

Kasy
zalega

ie uzyskat

na raty zalegtych ptatnosci

decyzji wtasciwego organu - wystawione

nie wczesniej nii

lub
3

miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zam6wienia, zdolnosciach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego fClczClcych
go z nimi
stosunk6w. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiClzanyjest udowodnic zamawiajClcemu, iz b-:dzie
dysponowaf tymi zasobami w trakcie realizacji zam6wienia, w szczeg61nosciprzedstawiajClcw tym
celu pisemne zobowiazanie tych podmiot6w do oddania mu do dyspozycii niezbednych zasob6w
na potrzeby wykonania zam6wienia.
III.

Dokumenty

podmiot6w

Jeieli Wykonawca

zagranicznych

ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

przedktada:
1.

dokument

lub dokumenty

wystawione

w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania

potwierdzajqce,

ie:

•

jego Iikwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony

nie otwarto

nie wczesniej nii 6

miesiEicy przed uptywem terminu sktadania ofert,
•

nie zalega z uiszczaniem podatk6w,
albo

ie uzyskat przewidziane

zalegtych
wystawiony

ptatnosci

optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

prawem

lub wstrzymanie

zwolnienie,

odroczenie

w catosci wykonania

lub roztoienie

na raty

decyzji wtaSciwego

organu -

nie wczesniej nii 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert.
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Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym wykonawca
zamieszkaniaJ nie wydaje si~ dokument6w
zawierajqcym
wykonawcy,

oswiadczenie,
ztozone

w kt6rym

przed

samorzCldu zawodowego

0

si~ takze

organem

lub gospodarczego

ma siedzib~ lub miejsce

kt6rych mowa powyzej, zast~puje si~ je dokumentem

okresla

wtasciwym

•

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

im.j6zefaElsnera

osoby

sqdowym,

odpowiednio

uprawnione

do

administracyjnym

reprezentacji
albo

organem

kraju miejsca zamieszkania

osoby lub

krajuJ w kt6rym wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkaniaJ lub przed notariuszem.

W celu potwierdzenia

braku podstaw

do wykluczenia

z post~powania

Wykonawca jest zobowiqzany dotqczyc do oferty informacj~
•

Iiscie podmiot6w
lutego 2007 r.

ochronie konkurencji

udzielenie

zam6wienia

0:

nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej

0

0

i konsument6w

w rozumieniu

albo informacji

0

ustawy z dnia 16

tymJ ze nie nalezy do

tej grupy kapitatowej - Zatqcznik nr 6 do SIWZ.
V. Jezeli Wykonawca

powotujqC si~ przy wykazywaniu

o kt6rych mowa wart.
dokumenty

spetnienia warunk6w

udziatu w post~powaniu,

22 ust 1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych podmiot6w

przedktada nast~pujqce

dotyczqce podmiot6wJ zasobami kt6rych b~dzie dysponowat Wykonawca:

informacj~

banku

wysokosc

lub

posiadanych

wystawionq

sp6tdzielczej
srodk6w

kasy

oszcz~dnosciowo-kredytowej

finansowych

lub zdolnosc

potwierdzajClcq

kredytowq

innego

podmiotu,

nie wczesniej nii 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert.

ROZDZIAt VII
INFORMACJE 0 SPOSOBIE POROZUMIEWANIA S/~ ZAMAWIAJ4CEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, A TAKZE WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA S/~ Z WYKONAWCAMI
1.

Porozumiewanie

si~ Zamawiajqcego

i Wykonawc6w

w trakcie niniejszego post~powania

moze

odbywac si~ wytqcznie w formie pisemnej.
2.

OswiadczeniaJ wnioskiJ zawiadomienia
elektronicznej

uwaia

si~ za ztoione

oraz informacje
w terminieJ

przekazane za pomocq faksu lub poczty

jezeli ich tresc dotarta

uptywem wyznaczonego terminu i zostata niezwtocznie potwierdzona
3.

Informacje

do adresata

przed

pisemnie.

uwaza si~ za wniesione z chwilqJ gdy dotarty one do Zamawiajqcego w taki spos6b, ze

m6gt on zapoznac si~ z ich tresciCl.
4.

Wykonawca

moze zwr6cic si~ do Zamawiajqcego

5.

Zamawiajqcy, jest obowiqzany

udzieliC wyjasnien

0

wyjasnienie

tresci specyfikacji

niezwtocznie, jednak nie p6tniej

istotnych

niz na 2 dni
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ze wniosek

0

do Zamawiajqcego

wyjasnienie

tresci

nie p6zniej

niz do

konca dnia, w kt6rym uptywa pofowa wyznaczonego terminu skfadania ofert.
6.

Jezeli wniosek

0

wyjasnienie

tresci

specyfikacji

istotnych

warunk6w

zamowienia

wptynqf

po upfywie terminu wskazanego w pkt. 5, Zamawiajqcy moze udzielie wyjasnien albo pozostawie
wniosek bez rozpoznania.
7.

Trese zapytan wraz z wyjasnieniami

zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom,

kt6rym zostafa przekazana specyfikacja istotnych warunk6w

zam6wienia,

bez ujawniania zr6dfa

zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej.
8.

Zamawiajqcy

nie przewiduje

zebrania wszystkich Wykonawc6w

dotyczqcych tresci specyfikacji istotnych warunk6w
9.

W uzasadnionych

przypadkach

zmienie trese specyfikacji
przekaze
warunk6w

niezwfocznie

Zamawiajqcy

istotnych

wszystkim

w celu wyjasnienia

wqtpliwosci

zam6wienia.

moze przed upfywem

warunk6w

zam6wienia.

wykonawcom,

kt6rym

terminu

Dokonanq

przekazano

skfadania

ofert

zmianE; Zamawiajqcy
specyfikacjE; istotnych

zam6wienia oraz zamiesci jq na stronie internetowej.

10. Zamawiajqcy

przedfuzy

istotnych warunk6w

termin

zam6wienia

niezbE;dny dodatkowy

skfadania

nieprowadzqcej

czas na wprowadzenie

11. 0 przedfuzeniu terminu

ofert,

jezeli

w wyniku

tresci

specyfikacji

do zmiany tresci ogfoszenia 0 zam6wieniu

jest

zmian w ofertach.

skfadania ofert zostanq powiadomieni

specyfikacjE; istotnych warunk6w

zmiany

Wykonawcy,

kt6rym przekazano

zam6wienia. Stosowna informacja zostanie takze zamieszczona

na stronie internetowej.
12. Osoby upowaznione
•

przez Zamawiajqcego do porozumiewania

siE;z Wykonawcami:

w sprawie procedury zam6wienia publicznego: p. Marta SIE;zak tel. (77) 453 90 82

wewn. 110, e-mail: przetargi@teatropole.pl(maildowiadomoscie.plutecka@teatropole.pl)
•

w sprawie przedmiotu

wewn. 110,

PostE;powania przetargowego:

p. Ewa Plutecka tel. (77) 453 90 82

e-mail: e.pluteeka@teatropole.pl(maildowiadomosciprzetargi@teatropole.pl)

13. ROZDZIAl VIII
WYMAGANIA DOTYCZ4CE WADIUM
1.

Kazdy Wykonawca zobowiqzany jest zabezpieczye swojq ofertE; wadium w wysokosci:
4.000,00 zl (eztery tysiCleezloty 00/100)
Wadium moze bye wniesione w jednej lub kilku nastE;pujqcych formach:
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pieniqdzu,
por~czeniach bankowych lub por~czeniach sp6tdzielczej kasy oszcz~dnoSciowo - kredytowej,
z tym ze por~czenie kasy jest zawsze por~czeniem pieni~znym,

gwarancjach ubezpieczeniowych,
por~czeniach

udzielanych

dnia 09.11.2000 r.

0

przez podmioty,

utworzeniu

0

kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi~biorczosci

(Dz. U. Nr 109,

poz. 1158 z p6zniejszymi zmianami).
2.

Wadium

wnoszone

Zamawiajqcego

w

pieniqdzu

Wykonawca

wptaci

na konto Teatru im. Jana Kochanowskiego

2687294280000001

z dopiskiem: "WADIUM

przelewem

na

rachunek

bankowy

w Getin Bank S.A. nr: 72 1560 0013

na: przetarg nieograniczony pn.: "Montai windy i

platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb os6b
niepelnosprawnych. "
3.

W przypadku

przelewu

dotqczye kserokopi~

wadium

przelewu

na konto

Zamawiajqcego,

potwierdzonq

Wykonawca

za zgodnose z oryginatem

powinien

do oferty

(dokument

polecenia

przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium).
4.

Za skuteczne

wniesienie

wadium

w pieniqdzu

Zamawiajqcy

uzna wadium,

kt6re

wptynie

na rachunek Zamawiajqcego przed uptywem terminu sktadania ofert.
5.

W przypadku sktadania przez Wykonawc~
nieodwotalnq,

bezwarunkowq

i

ptatnq

sporzqdzonq zgodnie z obowiqzujqcym
a)

wadium w formie gwarancji, musi bye ona gwarancjq
na

(banku lub instytucji ubezpieczeniowej
okreslenie wierzytelnosci,

c)

kwot~ gwarancji,

d)

termin waznosci gwarancji,

e)

zobowiqzanie
zamawiajqcego
•

odm6wH

gwaranta

pisemne

zqdanie

Zamawiajqcego,

prawem i winna zawierae nast~pujqce elementy:

nazw~ dajqcego zlecenie (Wykonawcy),

b)

pierwsze

beneficjenta

gwarancji

(Zamawiajqcego),

udzielajqcych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

kt6ra ma bye zabezpieczona gwarancjq,

do: "zaptacenia

kwoty

gwarancji

na pierwsze

pisemne

zqdanie

zawierajqce oswiadczenie, iz Wykonawca, kt6rego ofert~ wybrano:
podpisania

umowy

w

sprawie

zam6wienia

publicznego

na warunkach

okreslonych w ofercie,
•

gwaranta

nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Projekt "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim zwil1Zanych oraz promowanie postaw spolecznych
sprzyjajq.cych ochronie bior6znorodnosci w Wojew6dztwie Opolskim"
wsp6Hinansowany przez Uniy Europejskq. ze srodk6w Europejskiego F\ll1duszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

0, ~[

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

•

fi

,,:;,~ OPOLSKIE

zawarcie umowy w sprawie zam6wienia

Unia Europejska

FllHARMONIA
OPOlSKA

•

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

im. jl)ztfa Elsnera

publicznego

stato siE; niemozliwe

z przyczyn

lezqcych POstronie Wykonawcy".

na pierwsze pisemne zqdanie, jezeli Wykonawca
mowa wart.

26 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004r.

przyczyn lezqcych po jego stronie,
mowa

wart.

podmiot6w

w odpowiedzi

25 ust 1 ustawy

Prawo zam6wien

nie ztozyt dokument6w
Prawo zam6wien

kapitatowej,

publicznych,

lub nie wyrazH zgody na poprawienie

pkt 3 Prawo zam6wien

publicznych,

0

z

kt6rych

petnomocnictw,

Iisty

24 ust 2 pkt

0 tym, ze nie nalezy do grupy

omytki,

co powodowato

publicznych,

0 kt6rej mowa wart.

lub informacji

0 kt6rym

lub oswiadczel\

publicznych,

nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej,

5 ustawy Prawo zam6wien

na wezwanie,

0

kt6rej mowa wart.

brak mozliwosci

87 ust 2

wybrania

oferty

ztozonej przez WykonawcE; jako najkorzystniejszej"
6.

Wadium

wnoszone

w

porE;czeniach

OszczE;dnosciowo - kredytowej,

gwarancjach

porE;czeniach udzielanych przez podmioty,
wart.

bankowych,

0

bankowych,

WADIUM

na: przetarg

Kochanowskiego

ztoiyc

W

oryginale

nieograniczony

w celu dostosowania

gwarancjach

sp6tdzielczej

kasy

ubezpieczeniowych

lub

kt6rych mowa

6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000

PrzedsiE;biorczosci naleiy

porE;czeniach

W

r.

0

utworzeniu

ofercie,

pn.: "Montai

Polskiej Agencji Rozwoju

w odr~bnej

kopercie

windy i platformy

z napisem:

w Teatrze im. Jana

obiektu do potrzeb os6b niepelnosprawnych.

",

a kserokopiE; poswiadczonq za zgodnosc z oryginatem dotqczyc do oferty.
7. Wykonawcy,

kt6rych oferty nie zostanq zabezpieczone wadium, zostanq wykluczeni

z PostE;powania.
8.

Zwrot, zqdanie ponownego wniesienia lub utrata wadium nastqpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zniejszymi
zmianami). Zamawiajqcy zatrzymuje
na wezwanie,
warunk6w

6 kt6rym

mowa

wart.

udziafu w Postflpowaniu)

lub oswiadczen,
Postflpowaniu
kapitatowej,
Postflpowania)

0

kt6rych

mowa

od wykonawcow),
0

kt6rej

0

26 ust. 3 Pzp (dokumenty

w odpowiedzi

potwierdzajqce

spefnianie

, z przyczyn lezqcych po jego stronie, nie ztozyt dokument6w
wart.

25 ust. 1 Pzp (rodzaje

petnomocnictw,

mowa wart.

, lub informacji

wadium wraz z odsetkami, jezeli wykonawca

listy podmiot6w

dokument6w

iqdanych

w

nalezqcych do tej samej grupy

24 ust. 2 pkt 5 Pzp (przeslanki

wykluczenia

tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej,

wykonawcy

z

lub nie wyrazH zgody na
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brak mozliwosci

wybrania

zamawiajqcega

oferty

w

ztozonej przez

wykonawc~ jako najkorzystniejszej.
9.

Zamawiajqcy

zatrzymuje

wadium

wraz z odsetkami,

jezeli wykonawca,

kt6rego oferta zostata

wybrana:
1) odm6wH podpisania umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreslonych

2) nie wni6st wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stato si~ niemoiliwe

z przyczyn lezqcych

po stronie wykonawcy.
ROZDZIAtlX
TERMIN ZWIt\ZANIA OFERTJ.\
1.

Wykonawca

zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004

r. Prawo zam6wien

publicznych

(tekst jedn. Dz. U.

zmianami)

z

2015 r., poz. 2164 z p6zniejszymi

pozostaje

zwiqzany ztozonq ofertq przez okres 30 dni.
2.

Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si~ wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3.

Wykonawca
ofertq,

samodzielnie

lub na wniosek

z tym ze Zamawiajqcy

zamawiajqcego

moze przedtuzyc termin

moze tylko raz, co najmniej

zwiqzania ofertq, zwr6cic si~ do Wykonawc6w

0

zwiqzania

na 3 dni przed uptywem

terminu

wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak nii 60 dni.
4.

Przedtuzenie terminu
okresu

waznosci

przedtuzony
jest

zwiqzania ofertq jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym

wadium

albo, jezeli jest to mozliwe,

okres zwiqzania ofertq. Jezeli przedtuzenie

po wyborze

oferty

najkorzystniejszej

przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy,
5.

Wniesienie

obowiqzek

z wniesieniem
terminu

przedtuieniem

nowego

wadium

na

zwiqzania ofertq dokonywane

wniesienia

nowego

wadium

lub jego

kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

srodk6w ochrony prawnej po uptywie terminu

sktadania ofert zawiesza bieg terminu

zwiqzania ofertq do czasu ich rozstrzygni~cia.
ROZDZIAtX
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA
1.

OFERT

Wymagania podstawowe:
1)

Wykonawca moze ztozyc tylko jednq ofert~.

2)

Ofert~

nalezy przygotowac

zgodnie z wymaganiami

okreslonymi

w niniejszej

specyfikacji
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zam6wienia.

musi bye podpisana

przez osoby upowainione

(Wykonawc6w

wsp61nie ubiegajqcych

si~

dokumentu(6w)

okreslajqcego(ych)

status

(petnomocnictw)

wynika, ii do reprezentowania

kilka os6b, dokumenty

do reprezentowania

udzielenie zam6wienia).

0

prawny

Oznacza to, ii jeieli

Wykonawcy(6w)

Wykonawcy(6w)

Wykonawcy
z

lub petnomocnictwa

upowainionych

jest tqcznie

wchodzqce w sktad oferty muszq bye podpisane przez wszystkie

te

osoby.
4)

Upowainienie
dokument6w
wprost

os6b podpisujqcych
dotqczonych

z dokumentu

ofert~

do oferty.

do jej podpisania

Oznacza to, ze jezeli upowaznienie

stwierdzajqcego

status

prawny

rejestru lub odpisu z centralnej ewidencji i informacji
nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed uptywem
dotqczye

oryginat

petnomocnictwa
5)

lub

poswiadczonq

terminu

takie nie wynika

(odpisu

dziatalnosci gospodarczej wystawiony
sktadania ofert) to do oferty

zgodnose

z oryginatem

nalezy

dotqczonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia

przez osoby do tego upowaznione.

przez Wykonawc~

i dotqczone do oferty bqdz tez przygotowane

przez Wykonawc~ w tresci zgodnej z niniejszq specyfikacjq istotnych warunk6w
6)

z wtasciwego

stosownego

powinny zostae wypetnione

za

0

Wykonawcy

wynikae z

kopi~

wystawionego

Wzory dokument6w

musi bezposrednio

zam6wienia.

We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa 0 pieczqtkach, Zamawiajqcy dopuszcza ztoienie
czytelnego

zapisu 0 tresci piecz~ci zawierajqcego

co najmniej

oznaczenie nazwy i siedziby

Wykonawcy.

z uwzgl~dnieniem

tresci

art. 93 ust. 4 ustawy

z dnia 29.01.2004

r. Prawo zam6wien

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 2164 z p6zniejszymi zmianami).
2.

Forma oferty:
1)

Oferta musi bye sporzqdzona w j~zyku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

2)

Stosowne

wypetnienia

we wzorach

specyfikacji istotnych warunk6w
bye dokonane komputerowo,
3)

Catose

oferty

powinna

dokument6w

zam6wienia

stanowiqcych

i wchodzqcych

zatqczniki

do niniejszej

nast~pnie w sktad oferty mogq

maszynowo lub r~cznie.
bye

ztozona

w

formie

uniemozliwiajqcej

jej

przypadkowe

zdekompletowanie.
4)

Wszystkie zapisane strony powinny bye ponumerowane.

Strony te powinny bye parafowane

Projekt "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim zwi!jZanych oraz promowanie postaw spolecznych
sprzyjaj~cych ochronie bior6znorodnosci w Wojew6dztwie Opolskim"
wsp6lfinansowany przez Uniy Europejsk~ ze srodk6w Europejskiego F\U1duszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

