Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
W przetargu nieograniczonym pn :

"Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych"

Zatwierdzone dnia …………..

Podpis ……………………………………………………..

Nr nadany sprawie SZP-26-4/2016

Projekt “Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych
sprzyjających ochronie bioróżnorodności w Województwie Opolskim”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.

ROZDZIAŁ I
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa zamawiającego:
Adres zamawiającego:
NIP:
REGON:
Telefon:
Faks:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole
754-033-98-81
000279717
(77) 453 90 82 do 85
(77) 454 59 42

ROZDZIAŁ II
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami; zwana również dalej Pzp) oraz aktów
wykonawczych do ww. ustawy, przy uwzględnieniu wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 w/w ustawy.
ROZDZIAŁ III
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Kody CPV:
45313100-5 Instalowanie wind
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
1.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn.: „Montaż windy i platformy w Teatrze

im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych",
obejmujący takie roboty jak:
•
•
•
•
•
•
•

Rozbiórka elementów budowlanych (plus wywóz gruzu)
Roboty betoniarskie i zbrojenie betonu
Konstrukcje stalowe
Izolacje przeciwwilgociowe
Roboty w zakresie wykonania podłóg i posadzek
Roboty malarskie
Montaż wyposażenia (urządzeń dźwigowych) – całość w kolorze RAL 7016 (w razie
wątpliwości do uzgodnienia z inwestorem)
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•

Instalacje elektryczne zasilania windy oraz platformy przy schodowej

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac opisanych w oparciu o dołączony do SIWZ
projekt budowlany.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (projekt
budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót),
stanowiącej załączniki nr 10 a-f do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Przedmiary robót zostały przekazane Wykonawcy jako materiał pomocniczy. Jeżeli w
przedmiarze robót nie zostały ujęte wszystkie niezbędne materiały i nakłady pracy lub zostały ujęte w
innym rozmiarze, Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie określonym w projekcie, jedynie
stosując materiały i rozwiązania techniczne przyjęte w przedmiarze robót jeżeli w projekcie nie
wskazano żadnych materiałów lub rozwiązań technicznych (informując Zamawiającego o istniejących
rozbieżnościach na piśmie co najmniej 3 dni przed planowanym przystąpieniem do prac).
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został wykonany z wykorzystaniem
materiałów i sprzętu o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych,
posiadających aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności z dokumentami
normatywnymi lub deklaracje zgodności z aktualnymi badaniami - wymagane odrębnymi przepisami,
w tym z normami i przepisami Prawa Budowlanego i przepisami wykonawczymi.
3.

Zamawiający wymaga aby wykonane prace, oferowany sprzęt, urządzenia i ich montaż były

objęte, co najmniej 36 - miesięcznym okresem gwarancji. Wykonawca wskaże w swojej ofercie
minimum 36-miesięczny okres gwarancji, może też wskazać dłuższy okres, ponieważ gwarancja jest
jednym z kryteriów oceny ofert.
4.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca (oferent) dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji

robót budowlanych i w ich okolicy.
5.

Zamawiający oświadcza, że udostępni budynek Teatru celem wykonania wizji lokalnej w zakresie

niezbędnym do zweryfikowania dokumentacji projektowej (zał. 10a-f) ze stanem faktycznym.
6.

Miejsce realizacji: Budynek Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

7.

Prace będą wykonywane w czynnym obiekcie, wg harmonogramu realizacji robót (Załącznik nr
11 do SIWZ – prace nie mogą powodować zakłóceń w działalności Teatru, co wymaga
zachowania porządku, kultury osobistej, przestrzegania godzin, w których w Teatrze
obowiązuje zachowanie ciszy).

8.

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.
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Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (w Formularzu ofertowym Załącznik
nr

1

do

SIWZ)

zakresu

zamówienia,

których

wykonanie

Wykonawca

powierzy

podwykonawcom.
Tam, gdzie w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, a przede wszystkich w projekcie
budowlano-wykonawczym, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30
ust. 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w wyżej wymienionych dokumentach.
W przypadku oferowania materiału lub rozwiązania równoważnego o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych, powyższe dokumenty należy obowiązkowo dołączyć do oferty
w postaci elektronicznej na nośniku CD lub DVD.
ROZDZIAŁ IV
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia:
Oczekiwany przez Zamawiającego termin zakończenia robót i zgłoszenia do odbioru – 30.09.2016
r.
ROZDZIAŁ V
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz spełniają
warunki udziału określone wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. 2164 z późniejszymi zmianami) dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował:
− minimum dwa zadania będące robotą budowlaną, w zakresie których była dostawa i montaż
windy/platformy o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) w
budynkach użyteczności publicznej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach
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i dokumentach dołączonych do oferty – Załącznik nr 3 do SIWZ.
2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował:
− Przynajmniej jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz uprawnienia do kierowania robotami w specjalności elektrycznej, która
czynnie uczestniczyła przy co najmniej dwóch inwestycjach – robotach budowlanych w
zakresie których była

dostawa i montaż windy/platformy w budynkach użyteczności

publicznej o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych).
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców. Opis sposobu
dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według
formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
dołączonych do ofert – Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową wysokości co najmniej 200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2) Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej
200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartości podane będą w innej walucie niż PLN,
to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg
wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego średniego kurs na dzień
ogłoszenia. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych
finansowych.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie łącznie wszystkich Wykonawców.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia
w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty.
ROZDZIAŁ VI
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
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WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
PZP należy przedłożyć: oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa wart. 22

ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst

jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami) – Załącznik nr 2 do SIWZ;
1. wykaz zadań – robót budowlanych w zakresie których była dostawa i montaż windy/platformy
o wartości min. 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych) w budynkach
użyteczności publicznej, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wykazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone – Załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami są:
1) poświadczenie wykonanych robót budowlanych,
2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wykonanych robót budowlanych.
2. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – Załącznik nr 4 do SIWZ.
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Załącznik nr 7 do SIWZ.
4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
II.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. PZP należy
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przedłożyć:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ,
2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. aktualne

zaświadczenie

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzające,

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert,
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego

Ubezpieczenia

Społecznego

potwierdzające,

że

Wykonawca

nie

zalega

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych
lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia.
III. Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przedkłada:
1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
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zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
IV. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty informację o:
•

liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
tej grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ.

V. Jeżeli Wykonawca powołując się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował Wykonawca:
−

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ VII
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. Porozumiewanie się Zamawiającego i Wykonawców w trakcie niniejszego postępowania może
odbywać się wyłącznie w formie pisemnej.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub poczty
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Informacje uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarły one do Zamawiającego w taki sposób, że
mógł on zapoznać się z ich treścią.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
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warunków zamówienia.
5. Zamawiający, jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu wskazanego w pkt. 5, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom,
którym została przekazana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła
zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej.
8. Zamawiający nie przewiduje zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający
przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych
warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej.
10. Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.
11. O przedłużeniu terminu składania ofert zostaną powiadomieni Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia. Stosowna informacja zostanie także zamieszczona
na stronie internetowej.
12. Osoby upoważnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami:
•

w sprawie procedury zamówienia publicznego: p. Marta Ślęzak tel. (77) 453 90 82

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

w sprawie przedmiotu postępowania przetargowego: p. Ewa Plutecka tel. (77) 453 90 82

wewn. 110, e-mail: e.plutecka@teatropole.pl (mail do wiadomości przetargi@teatropole.pl)
13. ROZDZIAŁ VIII
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości:
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4.000,00 zł (cztery tysiące złoty 00/100)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
−

pieniądzu,

−

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 wart. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

2.

Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego na konto Teatru im. Jana Kochanowskiego w Getin Bank S.A. nr: 72 1560 0013
2687 2942 8000 0001 z dopiskiem: „WADIUM na: przetarg nieograniczony pn.: "Montaż windy i
platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób
niepełnosprawnych."

3.

W przypadku przelewu wadium na konto Zamawiającego, Wykonawca powinien do oferty
dołączyć kserokopię przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem (dokument polecenia
przelewu nie jest dowodem wniesienia wadium).

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które wpłynie
na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, musi być ona gwarancją
nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
•

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
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określonych w ofercie,
•

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

•

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy”.

•

„Dodatkowo

gwarantujemy

nieodwołalnie

i

bezwarunkowo

zapłatę

wadium

na pierwsze pisemne żądanie, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust 3 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt
5 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2
pkt 3 Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej”
6. Wadium

wnoszone

w

poręczeniach

bankowych,

poręczeniach

spółdzielczej

kasy

oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale w ofercie, w odrębnej kopercie z napisem:
WADIUM na: przetarg nieograniczony pn.: "Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana
Kochanowskiego w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.",
a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty.
7. Wykonawcy, których oferty nie zostaną zabezpieczone wadium, zostaną wykluczeni
z postępowania.
8. Zwrot, żądanie ponownego wniesienia lub utrata wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi
zmianami). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp (dokumenty potwierdzające spełnianie
warunków udziału w postępowaniu) , z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów
lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp (rodzaje dokumentów żądanych w
postępowaniu od wykonawców), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
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kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp (przesłanki wykluczenia wykonawcy z
postępowania) , lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp (uprawnienia zamawiającego w
toku badania i oceny ofert) , co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie wykonawcy.
ROZDZIAŁ IX
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U.

z

2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) pozostaje

związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. 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.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane
jest po wyborze oferty najkorzystniejszej obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego
przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
5. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu
związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.
ROZDZIAŁ X
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wymagania podstawowe:
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1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2) Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie
kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te
osoby.
4) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru lub odpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) to do oferty należy
dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
5) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane
przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
6) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie
czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy i siedziby
Wykonawcy.
7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
2. Forma oferty:
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2) Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wchodzących następnie w skład oferty mogą
być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
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zdekompletowanie.
4) Wszystkie zapisane strony powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane
przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub
więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego
status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony
zawierające informacje niewymagalne przez Zamawiającego (np. prospekty reklamowe o
firmie, jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
5) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej
przez siebie treści, czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego, muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)
ofertę.
6) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedłożone w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia
sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji
istotnych warunków zamówienia powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z
oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi
być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią
dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
7) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8) Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.
U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami), Wykonawca powinien nie później
niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
9) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez
Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie (paczce) opatrzonej napisem "NIE
UDOSTĘPNIAĆ - TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
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10) Wykonawca nie może zastrzec m.in. informacji podawanych do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
3. Zawartość oferty
Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełnioną ofertę przetargową - sporządzoną wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1,
b) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie
wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
c) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię
potwierdzoną przez notariusza),
d) dokumenty wymagane w Rozdziale V i VI - WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY - Załączniki nr 2,3 (plus poświadczenia),4,5,6,7 oraz:
− Aktualny odpis z właściwego rejestru,
− Zaświadczenie z ZUS lub KRUS,
− Zaświadczenie z urzędu skarbowego,
− informacja o wysokości środków finansowych,
− potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej,
e) dokument potwierdzający wniesienie wadium,
Ponadto, jeżeli dotyczy:
f)

pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia - jeżeli Wykonawca
będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wg
wzoru stanowiącego - Załącznik nr 8 do SIWZ.
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g)

dokumenty podmiotów zagranicznych,

h)

płyta CD lub DVD z certyfikatami, normami, aprobatami, specyfikacjami w przypadku
oferowania rozwiązań równoważnych bądź lepszych,

i)

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - Jeżeli
Wykonawca powołując się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych
podmiotów.

Ponadto, zaleca się by oferta zawierała:
a) kosztorys ofertowy skrócony sporządzony na podstawie dołączonego do SIWZ projektu i
przedmiaru wraz z tabelą elementów scalonych, pamiętając przy tym, że przedmiar służy
jako materiał pomocniczy. Kosztorys ofertowy – nie podlega ocenie w zakresie zgodności z
przedmiarem robót stanowiącym Załącznik nr 10e do niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy
stanowi wyłącznie element pomocniczy (w przypadku braku wymaganej pozycji
kosztorysowej uznaje się, że zostanie ona wykonana przez wykonawcę bez dodatkowych
kosztów).
4. Oznaczenie oferty
1) Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i
zaklejona w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości
wcześniejszego jej otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Na
kopercie umieścić opis jak w poniższej ramce:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
Pl. Teatralny 12
45-056 Opole

Nazwa i adres wykonawcy

Oferta przetargowa na: "Montaż windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w celu dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych."
NIE OTWIERAĆ PRZED 22.07.2016 r. godz. 1115
ROZDZIAŁ XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Zamkniętą kopertę (paczkę) zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Teatr
im. Jana Kochanowskiego w Opolu 45-056, pl. Teatralny 12, w Sekretariacie,
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w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2016 r. do godz. 1100.
2.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty
otrzymane przez Zamawiającego po upływie wyżej wymienionego terminu nie zostaną otwarte
i Zamawiający niezwłocznie zwróci je Wykonawcom.

3.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2016 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego: Teatr im.
Jana Kochanowskiego w Opolu 45-056, pl. Teatralny 12, sala nr 166 (bądź inna, wskazana przed
otwarciem ofert, sala).

4.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub
wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem
terminu składania ofert.

5.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć napisem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku "ZMIAN" kopertę
(paczkę) każdej zmiany należy dodatkowo opatrzyć napisem "zmiana nr ... ".

6.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego
przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu
i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

7.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.

8.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie.

9.

Informacje, o których mowa w pkt. 7 i 8 Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom w postaci Protokołu z otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ XII
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1.

Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty (w formie ryczałtu) na podstawie przedmiotu
zamówienia określonego w rozdziale III niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

2.

Cena oferty musi zawierać wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wraz z załącznikami oraz obejmować wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania
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zamówienia, jak również koszty wszystkich robót nie ujętych w w/w dokumentach, a bez których
to wykonanie zadania byłoby niemożliwe (koszty robót związane np.: z przygotowaniem i
uporządkowaniem placu budowy, ogrodzenia, ustanowienia kierownika robot, wywozem gruzu i
nieczystości, opracowaniem instrukcji eksploatacji, dokumentacją powykonawczą, odbiorem
UDT).
4.

Cenę oferty należy określić w polskich złotych, cyfrowo i słownie z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku.

5.

Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).

6.

Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z
uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na
niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych
zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona [art. 87 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami)].

7.

Przez oczywistą omyłkę rachunkową należy rozumieć taki błąd popełniony przez Wykonawcę w
obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego
na dobrych składnikach wyjściowych i który znając reguły arytmetyczne można jednoznacznie
poprawić.

8.

Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą
prowadzone będą w polskich złotych.

9.

W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia.

ROZDZIAŁ XIII
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) Zostaną złożone przez wykonawców nie wykluczonych z niniejszego postępowanie.
2) Nie zostaną odrzucone.

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
a. Cena (zł) – waga 90%
b. Okres gwarancji (miesiące) – 10%
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3. Zasady oceny kryterium:
1) „cena”, oznaczona C:
w przypadku kryterium „cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:
C min
C = ------------------------------- x 100
C bad
gdzie:
C

- ilość punktów jakie otrzymała badana oferta w kryterium „cena”

C min - najniższa cena spośród ważnych i nieodrzuconych ofert
C bad

cena oferty badanej spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

-

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 100 pkt.
2) „okres gwarancji”, oznaczony G:
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium „okres gwarancji” Zamawiający
zastosuje następujące wyliczenie:
Nr

Okres gwarancji

Liczba
punktów

1.

36 miesiące

25 pkt

2.

48 miesięcy

50 pkt

3.

60 miesięcy

75 pkt

4.

72 miesiące

100 pkt

przyznanych

G – ilość otrzymanych punktów w kryterium „okres gwarancji”.
Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny 72 miesiące.
Wykonawca może wybrać tylko jedną z podanych powyżej możliwości - nr 1, 2, 3 lub 4.
Oferty z podanymi kilkoma wariantami nie będą rozpatrywane.
Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać oferta w tym kryterium wynosi 100 pkt.
Okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi.
Okres gwarancji obejmować musi roboty budowlano-instalacyjne oraz zamontowane sprzęty
i urządzenia.
Obad = C * 0,90 + G * 0,10
gdzie:
Obad -

łączna ilość punktów badanej oferty

C

liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „cena”

-
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G

-

liczba punktów przyznana ofercie w kryterium „okres gwarancji”

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w niniejszej
SIWZ warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert.
4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia.
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie
faktyczne i prawne wykluczenia.
4) Terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego nie może być
zawarta.
5. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
ROZDZIAŁ XIV
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została
oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
2.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta uznana zostanie za
najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia zobowiązani są do
zawarcia umowy cywilno - prawnej na okres, co najmniej wykonania przedmiotu zamówienia.
Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, Wykonawcy
muszą przedstawić Zamawiającemu umowę w oryginale, opisującą przyjętą formę prawną oraz
określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu przedmiotu zamówienia.

3.

Umowa musi być podpisana przez upełnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną.

4.

Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia:
a)

Przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy (kosztorys w wersji skróconej wraz z tabelą
elementów scalonych) w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej wykonanej w oparciu o
jakikolwiek z dostępnych na rynku programów do kosztorysowania.

b)

W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu załącznik do
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przedmiotowej Umowy, tj.: uprawnienia kierownika budowy tj. uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia do kierowania robotami w
specjalności elektrycznej, jak również przynależność do właściwej Izby Samorządu
Zawodowego. Powyższe uprawnienia muszą być zgodne (zakres oraz numer uprawnień) z
informacjami podanymi przez Wykonawcę w załączniku nr 4 do SIWZ, tj. wykazie osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zob. tabela nr 2 wykazu osób,
kolumna 3).
c)

Wniesie Zabezpieczenie należytego wykonania umowy (Rozdział XV SIWZ).

d)

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram rzeczowo

- finansowy inwestycji, który po akceptacji przez Zamawiającego będzie stanowił podstawę do
rozliczeń.
W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybiera spośród pozostałych ofert ofertę najkorzystniejszą, która uzyskała
największą liczbę punktów, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa wart. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
ROZDZIAŁ XV
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
2. Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 10% zaoferowanej ceny brutto.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
−
−
−
−
−

pieniądzu,
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto Teatru im. Jana Kochanowskiego w
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Getin Bank S.A. nr: 72 1560 0013 2687 2942 8000 0001.
5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wykonawcy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w poręczeniach bankowych,
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa
w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości należy złożyć w oryginale przed podpisaniem umowy w sekretariacie
Zamawiającego: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, Pl. Teatralny 12, 45-056 Opole.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać
następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na
pierwsze żądanie, zabezpieczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zamawiający. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie
umożliwiającym Zamawiającemu formalno-prawną weryfikację tego dokumentu. Nie zgłoszenie
zastrzeżeń w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uważane będzie za
przyjęcie tego dokumentu bez zastrzeżeń. Wzór prawidłowej gwarancji stanowi załącznik nr 12
do niniejszej SIWZ.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami).
9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z
późniejszymi zmianami).
10. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy
w terminach:
1) 70 (siedemdziesiąt) % wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie
zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego pod
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warunkiem nie wystąpienia wad w przedmiocie umowy.
2) 30 (trzydzieści) % wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie
zwrócone Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady. Okres rękojmi jest równy
okresowi gwarancji.
ROZDZIAŁ XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział
możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego określone zostały w załączonym do niniejszej specyfikacji istotnych
warunków zamówienia projekcie umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków
ich wprowadzenia.
I. Zmiany osobowe:
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i spełniające warunki
postawione w Rozdziale V pkt. 2 SIWZ zgodnie z zasadą, że zmiana osób ww. musi być
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni roboczych od daty przedłożenia
propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą
spełniać warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
który będzie musiał być zaakceptowany przez Zamawiającego.
c) ewentualne wydłużenie terminu wykonania umowy, może nastąpić na pisemny wniosek
Wykonawcy i wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
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Wydłużenie terminu może nastąpić tylko i wyłącznie z przyczyn, które uniemożliwiają
wykonanie przedmiotu umowy w umówionym terminie i są niezależne od Wykonawcy.
II. Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia)
uniemożliwiająca lub utrudnia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) zmiana obowiązującej stawki VAT – jeżeli zmiana stawki VAT będzie powodować
zwiększenia kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku
zapłaconego przez Wykonawcę,
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji projektu.
d) zmiana technologii wykonania prac, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą
korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu nie pogorszonych standardów
jakościowych,
e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie
są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;
f)

z powodu braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na
niezgodności dokumentacji z przepisami prawa;

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla
Zamawiającego;
h) z powodu wystąpienia dodatkowych okoliczności, a niemożliwych do przewidzenia przed
zawarciem Umowy pomimo zachowania należytej staranności;
i)

z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków
atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację
przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi normami);

j)

z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych

sytuacją

finansową,

zdolnościami

płatniczymi

lub

warunkami

organizacyjnymi lub okolicznościami;
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k) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót;
l)

w przypadku niewykonania przez Wykonawcę części robót;

m) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia;
n) zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy wykazanych w ofercie na
formularzu będącym załącznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ;
o) zmian jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub
zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót;
p) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to
uzasadnione dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania założonego
efektu;
q) zmiany innych warunków Umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje
następstwa korzystne dla Zamawiającego;
r) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcą
w celu dostosowania go do wysokości środków finansowych jakimi dysponuje
Zamawiający.
IV.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy np.:
a) zmiana numeru rachunku bankowego,
b) zmiana danych teleadresowych
ROZDZIAŁ XVII
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca za zgodą Zamawiającego ma prawo zlecić w części realizację przedmiotu umowy
podwykonawcy bez naruszenia swych zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, pod
warunkiem że posiadają oni udokumentowane kwalifikacje do ich wykonania. Realizacja umowy
będzie odbywać się pod jego firmą.
2.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców
działających na jego rzecz jak za własne działania lub zaniechania.

3.

Powierzenie podwykonawcy robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie
jakichkolwiek obowiązków przewidzianych w umowie lub przepisach prawa. W razie
wykonywania przez Podwykonawcę części robót w sposób sprzeczny z wymaganiami
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Zamawiającego określonymi w umowie, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca usunie
wskazanego przez Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy.
4.

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem
są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, - w
rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt. 2 i kpt. 8 Pzp i jej zmian w terminie do 7 dni od daty jej
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia w umowie z Podwykonawcą nie może być dłuższy niż
30 dni.

5. Zamawiający w terminie do 14 dni ma prawo zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do jej
zmian.
6. Brak w terminie 14 dni

zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie

traktowany jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy z Podwykonawcami.
7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez Podwykonawców kolejnych wykonawców
(dalszych podwykonawców).
9. Wykonawca jest bezwarunkowo zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcom.
10. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia
podwykonawcy, z którym zawarł on zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę, Zamawiający
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,
potrącając kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy. Bezpośrednia
zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający zwróci się na piśmie do Wykonawcy
o zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
Podwykonawcy.
12. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia otrzymania takiej Informacji od Zamawiającego, zgłosi
Zamawiającemu pisemne uwagi dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia
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podwykonawcy.
13. Nie dopuszcza się przelewania wierzytelności na osoby trzecie za wyjątkiem podwykonawców,
którzy zostali zaakceptowani przez Zamawiającego.
14. Zamawiający nie odpowiada za zobowiązania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy
nie zgłoszonego lub niezaakceptowanego przez Zamawiającego.
15. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć
wynagrodzenia ryczałtowego wynikającego z oferty Wykonawcy.
ROZDZIAŁ XVIII
OPIS CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
ROZDZIAŁ XIX
UMOWA RAMOWA
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
ROZDZIAŁ XX
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ XXI
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ XXII
INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
ROZDZIAŁ XXIII
AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
ROZDZIAŁ XXIV
Adres strony internetowej: www.teatropole.pl,
Adres poczty elektronicznej: biuro@teatropole.pl
ROZDZIAŁ XXV
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał
lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo
zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi
zmianami).
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
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1. Wzór oferty przetargowej – Załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 u. p. z. p. –
Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Wzór wykazu wykonanych robót – Załącznik nr 3 do SIWZ.
4. Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Załącznik nr 4 do
SIWZ.
5. Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 u. p. z. p. – Załącznik
nr 5 do SIWZ.
6. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 6 do SIWZ.
7. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach – Załącznik nr 7 do SIWZ.
8. Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów – Załącznik nr 8 do
SIWZ.
9. Projekt umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ.
10. Dokumentacja projektowa – Załączniki nr 10 do SIWZ
10a – projekt budowlany architektura
10b – projekt wykonawczy architektura
10c – projekt wykonawczy instalacje elektryczne
10d – projekt wykonawczy konstrukcje
10e – przedmiary robót
10f – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
11. Harmonogram realizacji robót – Załącznik nr 11 do SIWZ
12. Wzór prawidłowej gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu zamówienia. –
Załącznik nr 12 do SIWZ
INWESTOR NA PRZEDMIOTOWĄ INWESTYCJĘ POSIADA POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

Osoba przygotowująca SIWZ:

Dn. ………………………………………

Podpis …………………………………….
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