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Nazwa zadania: "Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery  

                              Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego". 

 

 

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 5.3. Dziedzictwo 

kulturowe, poddziałanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje kultury. 

ZAMAWIAJĄCY 

OPERA ŚLĄSKA W BYTOMIU 

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 21-23 

woj. Śląskie 

  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

- dalej zwana „SIWZ”. 

 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

o wartości zamówienia powyżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) dla 

robót budowlanych. 

 

Nazwa zadania: 

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu 

zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego". 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1843)  

o wartości zamówienia powyżej  5.350.000,00 EUR  

 

Rodzaj zamówienia: robota budowlana w formule „zaprojektuj i wykonaj”. 

 

 

 

ZATWIERDZAM: 

 

Dyrektor 

Opery Śląskiej 

Łukasz Goik 

…………………………………………………. 

Podpis znajduje się na oryginale 

 

 

Bytom, 03.06.2020 r.
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POSTANOWIENIA  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 

 

ROZDZIAŁ I.  ZAMAWIAJĄCY (NAZWA ORAZ ADRES) 

Opera Śląska w Bytomiu  

ul. Moniuszki 21-23  

41-902 Bytom  

NIP: 626-034-10-20  

REGON: 000279315  

Dane teleadresowe:  

email: kancelaria@opera-slaska.pl  

Strona internetowa: http://www.opera-slaska.pl  

Telefon: (+48 32 3966856; +48 32 3966800)  

Faks: (+48 32 2814335)  

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8:00-16:00.  

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

(dedykowana platforma zakupowa do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcami oraz składania ofert),  

zwany dalej „Zamawiającym”. 

ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 i następne ustawy Pzp tj.: zgodnie z przepisami ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. 

zm.), zwaną w dalszej części „Pzp” lub „ustawą”. 

2. Wartość szacunkowa zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp dla robót budowlanych  

tj. 5.350.000,00 EURO. 

3. Zamówienie realizowane w formule „zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”. 

4. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia  

publicznego będą zamieszczane na oficjalnej stronie Opery Śląskiej w Bytomiu:  

        na stronie internetowej Zamawiającego http://www.opera-slaska.pl  

z przekierowaniem na platformę zakupową:  

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

        na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.  

http://www.opera-slaska.pl/
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5. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone: 

 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

 na stronie internetowej Zamawiającego http://www.opera-slaska.pl  

z przekierowaniem na platformę zakupową:  

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

 na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 

6. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  wraz z załącznikami 

udostępnione zostało na stronie internetowej Zamawiającego http://www.opera-slaska.pl  

z przekierowaniem na platformę zakupową: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej  – do 

upływu terminu składania ofert. 

7. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o art. 24aa ustawy Pzp – tzw. 

procedura odwrócona.   

Zgodnie z art. 24aa ust. 1 Pzp, Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

8. Oznaczenie postępowania 

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: GK-3811-01/20. 

Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej 

podane oznaczenie. 

9. Źródła dofinansowania 

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla 

osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie: 

5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziałanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe – kluczowe instytucje 

kultury. 

10. Oferta w formie elektronicznej składana jest za pośrednictwem Platformy zakupowej 

(dalej „Platforma”) dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

11. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania 

wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności 

podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się  

w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem:  

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje  

12. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne. 

ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Nazwa zamówienia: 

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych  

w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego". 

http://www.opera-slaska.pl/
http://www.opera-slaska.pl/
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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2. Celem inwestycji jest przede wszystkim zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego 

regionu, jakim niewątpliwie jest budynek Opery Śląskiej w Bytomiu, poprzez liczne działania 

budowlane, instalacyjne, technologiczne, konserwatorskie oraz zabiegi aranżacyjne. Obiekt  

w kontekście całego kwartału, musi stanowić spójną całość w pełnym zakresie infrastruktury 

budowlano-instalacyjnej oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zostać dostosowany do 

obowiązujących przepisów, w tym: ochrony pożarowej oraz założeń Inwestora. 

3. Dane lokalizacyjne obiektu-przedmiotu zamówienia. 

Opera Śląska w Bytomiu  

ul. Stanisława Moniuszki 21/23 , 41-902 Bytom  

województwo: śląskie 

powiat: Bytom miasto na prawach powiatu  

jednostka ewidencyjna: 246201_1 M. Bytom  

obręb: 0002 Bytom , nr katastralny działki: 54  

Budynek Opery Śląskiej w Bytomiu został wpisany do rejestru zabytków dawnego 

województwa katowickiego pod numerem A/1225/77 z mocy decyzji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 28.03.1997. 

4. Inwestycja obejmuje m.in. przebudowę, rozbudowę i nadbudowę obiektu w zakresie:  

4.1. budowlanym:  

 modernizacja, przebudowa obiektu w zakresie istniejącej tkanki oraz rozbudowa  

i nadbudowa w celu stworzenia przestrzeni dla pracy i tworzenia artystów, oraz  

 remontu i przebudowy istniejących części budowlanych – w zakresie spełnienia 

obowiązujących przepisów budowlanych, ochrony pożarowej i innych  

4.2. instalacyjnym:  

 przebudowy i remontu obiektu pod względem instalacyjnym, w tym: instalacje  

wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, c.o., elektryczne ogólne  

i specjalistyczne, niskoprądowe, w tym: systemu sygnalizacji pożaru i inne  

4.3. konserwatorskim:  

 robót konserwatorskich odtworzeniowych i restauratorskich – przy remoncie  

i przebudowie instalacji  

 zmian aranżacyjnych konserwatorskich  

4.4. technologii sceny:  

 wyposażeniowym, odnoszącym się głównie do stworzenia nowych możliwości 

technologii sceny - doposażenie  

 zagospodarowania terenu oraz sieci, przyłączy i instalacji zewnętrznych  

5. Wspólny słownik zamówień. Kody CPV.   

5.1. Główny przedmiot zamówienia. Kod CPV 

45000000-7 - Roboty budowlane  

5.2. Dodatkowe przedmioty zamówienia. Kody CPV 
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71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego  

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne  

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych  

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe  

45000000-7 - Roboty budowlane  

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  

i wodnej  

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki  

 zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej  

45212300-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych 

obiektów budowlanych  

45262600-7 - Różne specjalne roboty budowlane  

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego  

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

71321000-4 -  Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji  

                                    budowlanych  

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych  

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

71325000-2 - Usługi projektowania fundamentów  

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych  

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne  

71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego 

                                   i zagospodarowania terenu  

71354000-4 - Usługi sporządzania map  

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 

                                    ziemne  

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45113000-2 - Roboty na placu budowy  
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45237000-7 - Roboty budowlane w zakresie scen  

45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych  

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej  

45233140-2 - Roboty drogowe  

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg  

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania  

45261220-2 - Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin  

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań  

45262330-3 - Roboty w zakresie naprawy betonu  

45262522-6 - Roboty murarskie  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego  

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania  

45314300-4 - Układanie kabli  

45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne  

45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych  

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia  

45317200-4 - Instalowanie transformatorów elektrycznych  

45320000-6 - Roboty izolacyjne  

45332200-5 - Roboty hydrauliczne  

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych  

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych , wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe  

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych  

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe  

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 
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6. Pełny, szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia został określony w: 

6.1. Programie Funkcjonalno-Użytkowego (dalej „PFU”) 

6.2. Wizualizacji  

6.3. Analizie akustycznej  

6.4. Studium systemów głośnikowych  

6.5. Analizie instalacji elektrycznych  

6.6. Oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością  

6.7. Planie Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Bytomia  

6.8. SIWZ wraz z załącznikami 

6.9. Umowie 

6.10. Odpowiedziach na pytania udzielonych w trakcie prowadzonej procedury przetargowej 

(jeżeli dotyczy), 

Przedmiot zamówienia należy wykonać w zakresie oraz w sposób zgodny ze wszystkimi 

warunkami i wymaganiami określonymi w ww. dokumentach wraz z załącznikami oraz zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i z wytycznymi zawartymi w pozwoleniach, zgodach, 

uzgodnieniach, opiniach itp. dotyczących realizowanej inwestycji, jak również aktualnym 

stanem wiedzy technicznej. 

Wszystkie ww. dokumenty należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające. 

7. Rozwiązania równoważne 

7.1. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Programu funkcjonalno-

użytkowego (PFU), SIWZ i pozostałych załącznikach stanowiących opis przedmiotu 

zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane normy, europejskie oceny 

techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, oraz 

odniesienia do marek, numerów katalogowych, znaków towarowych, patentów lub  

pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje roboty budowlane, 

dostawy, usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę w ramach przedmiotu 

zamówienia, wskazane przez Zamawiającego w PFU, SIWZ lub w jego załącznikach, 

mają właściwości opisowe a nie ograniczające. Zamawiający dopuszcza metody, 

materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych  

w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie 

wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż 

wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne 

warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma 

spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy 

producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają 

jedynie klasę produktu, metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp.  

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych 

marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych  

i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, 

materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w PFU, SIWZ  

i załącznikach. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, 

urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do 

metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w PFU, SIWZ, 

załącznikach za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub 
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szczególnego procesu. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

produkty lub usługi objęte przedmiotem zamówienia, spełniają wymagania określone 

przez Zamawiającego. 

7.2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania  

w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności 

lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy 

europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej 

europejskie. 

7.3. Ilekroć w dokumentacji mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie 

normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa 

w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

8. Klauzule społeczne.  

8.1. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 

ust. 3a ustawy PZP.  

8.1.1. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji zamówienia czynności 

bezpośrednio związane z wykonywaniem robót były wykonywane przez osoby 

zatrudnione na umowę o pracę niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy 

fizyczni). Obowiązek ten nie obejmuje zatem takich czynności jak projektowanie, 

usługi geodezyjne i pomiarowe, kierowanie budową lub robotami, dostawy 

materiałów budowlanych. 

8.1.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez niego, przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8.1.1. czynności. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1)   żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

  wymogów i dokonywania ich oceny, 

2)   żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia  

  spełniania ww. wymogów, 

3)   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

8.1.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 

dni od doręczenia wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę, podwykonawcę a także dalszego 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 8.1.1. czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

1)    oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
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czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

2)    poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 

dotyczy ww. oświadczenie odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zawierać imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracownika, 

jeśli został sporządzony.  

8.1.4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) 

czynności i skutkować będzie naliczeniem kary. 

8.1.5. Postanowienia dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie 

ww. warunków realizacji zamówienia zostały opisane we wzorze umowy – 

załącznik nr 4 do SIWZ. 

8.2. Wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia, o których mowa w art. 

29 ust. 4 ustawy PZP.  

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP. 

8.3. Klauzula zastrzeżona, o której mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP.  

Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność, lub działalność ich 

wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, obejmuje społeczną i zawodową integrację 

osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.  

8.4. Wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania 

dla wszystkich użytkowników (art. 29 ust. 5 ustawy pzp).  

Zgodnie z zapisem w PFU, obiekt, w zakresie dostępności dla odwiedzających, należy 

dostosować do potrzeb osób niepełnosprawnych.  
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ROZDZIAŁ IV.  ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE.  

ZAMÓWIENIA POLEGAJĄCE NA POWTÓRZENIU PODOBNYCH 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania 

ofert częściowych. 

2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nieodpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone. 

3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 

ustawy.   

ROZDZIAŁ V.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI 

ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ.    

INFORMACJA NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

1. Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej. 

2. Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 

elektronicznej. 

ROZDZIAŁ VI.  INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

ROZDZIAŁ VII.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania do dnia 14 kwietnia 2023 roku. 

2. Termin wykonania obejmuje okres uwzględniający etap projektowania i wykonania Robót wraz 

z uzyskaniem Decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

3. Termin zakończenia Umowy może ulec zmianie na warunkach określonych w Umowie.  

4. Poszczególne etapy realizacji Przedmiotu Umowy zostaną określone w Harmonogramie 

rzeczowo-finansowym. 

5. WYKONAWCA zobowiązany jest opracować i przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU 

Harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W Harmonogramie 

rzeczowo–finansowym WYKONAWCA jest obowiązany uwzględnić poniższe maksymalne 

terminy wykonania prac projektowych i Robót:  

5.1. Etap projektowania - opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem 

prawomocnego Pozwolenia na budowę 12 miesięcy od daty podpisania Umowy.  

5.2. Etap wykonania Robót - rozpoczęcie Robót – 1 miesiąc od dnia, kiedy Decyzja 

pozwolenia na budowę stanie się ostateczna. Realizacja wszelkich robót budowlanych  

i odbiorów robót związanych z przebudową, zostanie wykonana do dnia 31 marca 2023 

roku.  

5.3. Etap uzyskanie Decyzji pozwolenia na użytkowanie w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 

roku. 
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ROZDZIAŁ VIII.  PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  

WARUNKI   UDZIAŁU  W   POSTĘPOWANIU  ORAZ WYKAZ 

OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których 

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę                         

w następujących przypadkach - wybrane przez Zamawiającego przesłanki 

wykluczenia fakultatywne, przewidziane w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 do 8 ustawy Pzp: 

1.2.1. 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, z późn.zm.) 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 2019 r. poz. 498); 

1.2.2. 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; 

1.2.3. 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 

ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 

odszkodowania; 

1.2.4. 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; 

1.2.5. 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 art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp; 

1.2.6. 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; 
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1.2.7. 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 art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, 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. 

Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  

o udzielenie zamówienia.  

 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:  

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie.  

2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 

1)      posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej  

5.000.000,00 zł. 

2)      jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 5.000.000,00 zł. 

Uwaga nr 1 do pkt. 2.2.: 

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż złoty polski należy przeliczyć wg 

średniego kursu danej waluty z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na podstawie Tabeli 

kursów średnich NBP publikowanych na stronie internetowej:  

http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx 

2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: 

Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że: 

1)      wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 

najmniej: 

1.1.   dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej - projekty 

budowlane i wykonawcze – dotyczące budowy i/lub przebudowy, z których:  

a) kosztorysowa wartość robót budowlanych dla każdej dokumentacji 

projektowej musi wynosić minimum 15 000 000 zł brutto; 

b) przynajmniej jeden budynek o kubaturze co najmniej 25 000 m3  

i powierzchni użytkowej 5000 m2; 

c) przynajmniej jeden obiekt był zaliczany do kategorii IX obiektów 

budowlanych wskazanych w załączniku do  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane oraz był objęty opieka konserwatorską; 
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d) każda dokumentacja obejmowała przynajmniej branże: konstrukcyjno-

budowlaną, elektryczną ( w tym nisko-prądową, sanitarną, wentylacyjno-

klimatyzacyjną: 

Uwaga nr 2: 

1. Warunek wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie nie podlega sumowaniu - oznacza to, że  

w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie 

sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania dokumentacji 

projektowej przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który nie 

ma wymaganego doświadczenia [w ww. zakresie] polega na zasobach innego podmiotu - 

podmiot ten musi wykazać spełnienie warunku w ww. zakresie samodzielnie. 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku udziału w postępowaniu w przypadku realizacji 

zamówienia w procedurze „zaprojektuj i wykonaj” w dowolnej konfiguracji, pod warunkiem 

spełnienia wszystkich kryteriów opisanych w danym warunku.  

 

2)      wykonał w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,  

w obiektach kultury wyższej (np. teatr, opera, filharmonia) co najmniej:  

2.1.   dwa systemy nagłośnienia frontowego dostawa, montaż i  uruchomienie; 

2.2.   dwa systemy wirtualnej akustyki dostawa, montaż i uruchomienie  

     w co najmniej dwóch obiektach, gdzie opera stanowi główną część  

     programu; 

2.3.   dwa projekty adaptacji akustycznej ; 

2.4.   jedną dostawę i montaż urządzeń dla obiektu kultury w zakresie 

     mechaniki scenicznej górnej i dolnej za łączną kwotę brutto nie 

     mniejszą niż 4.300.000,00 PLN. W ramach ww. dostawy dostarczył  

     i zainstalował: minimum 25 urządzeń łącznie, w tym nie mniej niż 

     dwie zapadnie sceniczne oraz system sterowania; 

2.5.    jedną dostawę i montaż urządzeń dla obiektu kultury w zakresie 

      modernizacji systemów sterowania oświetleniem, obwodami  

      nieregulowanymi, dostawa urządzeń oświetleniowych na kwotę 

      brutto nie mniejszą niż 1.500.000,00 PLN.  

  

Uwaga nr 3: 

Zamawiający wyraża zgodę na to, że warunki udziału w postępowaniu zapisane w punkcie 2) 

podpunkty 2.2. do 2.5. powyżej mogą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie wspólnie, lub 

podmiot/podmioty mające zdolności, na które powołuje się w danym zakresie Wykonawca. Jednakże, 

w zakresie warunków 2.1.; 2.2. 2.3. poszczególne warunki muszą zostać spełnione w całości przez 

jednego z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego 

zdolności powołuje się w tym zakresie Wykonawca. Np.: każdy z dwóch projektów adaptacji (pkt 2.3.) 

akustycznej musi być wykonany przez jeden, ten sam podmiot. Natomiast Zamawiający dopuszcza, że 

w każdym zakresie (tzn.: 2.1. nagłośnienia frontowego, 2.2. systemu akustyki wirtualnej, 2.3. projektu 

adaptacji akustycznej) będzie występował inny podmiot.  
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3)      w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał 

w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego  

i prawidłowo ukończył co najmniej trzy (3) roboty budowlane spełniające 

poniższe kryteria: 

a) co najmniej dwa zamówienia na roboty budowlane obejmujące budowę lub 

wykonanie przebudowy budynku; 

b) wartość każdego z wykazywanych zamówień musi wynosić minimum  

15 000 000 zł brutto; 

c) jeden budynek o kubaturze co najmniej 25 000 m3 i powierzchni użytkowej 

5000 m2; 

d) przynajmniej jeden obiekt był zaliczany do kategorii IX obiektów budowlanych 

wskazanych w załączniku do  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

oraz był objęty opieka konserwatorską; 

e) każde z wykonywanych zamówień obejmowało przynajmniej branże: 

konstrukcyjno-budowlaną, elektryczną (w tym niskoprądową), sanitarną, 

wentylacyjno-klimatyzacyjną 

 

Uwaga nr 4: 

1. Warunek wiedzy i doświadczenia w powyższym zakresie nie podlega sumowaniu - oznacza to, że  

w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę w ramach konsorcjum, wiedza i doświadczenie nie 

sumuje się. W tym przypadku należy wykazać spełnienie warunku wykonania robót 

budowlanych przez jednego z uczestników konsorcjum albo, w sytuacji gdy Wykonawca, który 

nie ma wymaganego doświadczenia [w ww. zakresie] polega na zasobach innego podmiotu - 

podmiot ten musi wykazać spełnienie warunku w ww. zakresie samodzielnie. 

2. Zamawiający dopuszcza spełnienie warunków udziału w postępowaniu w przypadku realizacji 

zamówienia w procedurze „zaprojektuj i wykonaj” w dowolnej konfiguracji, pod warunkiem 

spełnienia wszystkich kryteriów opisanych w danym warunku. 

 

Uwaga nr 5:  

1) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu 

spełniania warunku doświadczenia, zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów  

w wykonaniu zamówienia.  

2) Wykonawca, który w celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt. 2.3. ppkt 1); 2); 3) 

SIWZ - zdolność techniczna lub zawodowa - będzie się legitymował wiedzą i doświadczeniem 

nabytym w ramach wspólnej realizacji umów z innymi wykonawcami (konsorcjum) zobowiązany 

jest wykazać zakres robót, w wykonaniu którego faktycznie uczestniczył.   

 

4)    Skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności 

odpowiedzialne za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, w tym posiadające prawo do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. posiadające ważne 
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uprawnienia budowlane w wymaganych specjalnościach oraz inne osoby 

wymagane przez Zamawiającego.  

L.p. Funkcja Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe min. wymagana 

liczba osób 

1. Kierownik 

Projektu 
 kwalifikacje zawodowe: 

posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu co 

najmniej jednym zakończonym zadaniem projektowym 

obiektu kubaturowego lub zespołu obiektów-obiektu, 

wpisanego do rejestru zabytków o koszcie prac 

projektowych co najmniej 1.000.000 zł brutto.  

 doświadczenie zawodowe: 
musi obejmować pełen okres procesu projektowego, tzn. od 

zawarcia umowy z Inwestorem do uzyskania prawomocnej 

decyzji zezwalającej na prowadzenie robót budowlanych, 

min. 1 osoba 

Osoby z uprawnieniami budowlanymi do projektowania: 

2.  Projektant   kwalifikacje zawodowe:  

posiada uprawnienia budowlane do projektowania w 

specjalności architektonicznej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących 

przepisów;  

 doświadczenie zawodowe:  

posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w 

zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich 

uzyskania oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w 

zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub 

remontu co najmniej trzech budynków, znajdujących się w 

strefie ochrony zabytków lub w ewidencji zabytków  

 min. 1 osoba 

3. Projektant  kwalifikacje zawodowe:  

posiada uprawnienia do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących 

przepisów;  

 doświadczenie zawodowe: 
posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w 

zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich 

uzyskania oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w 

zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub 

remontu co najmniej trzech budynków, z czego min. 1 

znajdujący się w strefie ochrony zabytków lub w ewidencji 

zabytków;  

 

min. 1 osoba 

4. Projektant  kwalifikacje zawodowe:  

posiada uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych  

i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;  

 doświadczenie zawodowe:  

min. 1 osoba 
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posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe 

w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w 

zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich 

uzyskania oraz posiadający doświadczenie zawodowe  

w zakresie zaprojektowania budowy, przebudowy lub 

remontu co najmniej trzech budynków, z czego min. 1 

znajdujący się w strefie ochrony zabytków lub w ewidencji 

zabytków.  

 

5. Projektant  kwalifikacje zawodowe:  

posiada uprawnienia do projektowania w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących 

przepisów; 

 doświadczenie zawodowe: 
posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta w 

zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich 

uzyskania.  

min. 1 osoba 

6. Projektant 

 

 kwalifikacje zawodowe:  

posiada uprawnienia do projektowania w specjalności 

telekomunikacyjnej w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 

bez ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej 

wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz 

telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

lub innych obowiązujących przepisów;  

 doświadczenie zawodowe: 
posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe  

w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej Projektanta  

w zakresie posiadanych uprawnień licząc od daty ich 

uzyskania. 

min. 1 osoba 

Osoby z uprawnieniami budowlane do kierowania robotami budowlanymi: 

7. Kierownika 

Budowy 
 kwalifikacje zawodowe: 

posiada uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących 

przepisów; oraz spełniający wymagania określone w art.37c 

ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;  

 doświadczenie:  
posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu funkcji kierownika budowy przy robotach 

budowlanych oraz pełnił funkcję kierownika budowy przy 

robotach budowlanych na co najmniej jednym obiekcie 

kubaturowym o kubaturze co najmniej 20.000,00 m3.  

1 osoba 

8. Kierownik 

Robót  
 kwalifikacja zawodowe: 

posiada uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały 

1 osoba 
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wydane na podstawie wcześniej lub innych obowiązujących 

przepisów;  

 

 doświadczenie zawodowe:  
posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu co najmniej funkcji kierownika robót przy 

robotach budowlanych na obiektach kubaturowych.  

9. Kierownik 

Robót  
 kwalifikacje zawodowe: 

posiada uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych bez ograniczeń, w zakresie 

telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 

telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;  

 doświadczenie zawodowe: 
posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe  

w pełnieniu co najmniej funkcji kierownika robót przy 

robotach budowlanych na obiektach kubaturowych. 

1 osoba 

10. Kierownik 

Robót  
 kwalifikacje zawodowe: 

posiada uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej lub innych obowiązujących przepisów;  

 doświadczenie zawodowe: 
posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe  

w pełnieniu co najmniej funkcji kierownika robót przy 

robotach budowlanych na obiektach kubaturowych.  

1 osoba 

11. Kierownik 

Robót  
 kwalifikacje zawodowe: 

 posiada uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej lub innych obowiązujących; 

 Doświadczenie zawodowe: 
posiada co najmniej 10-letnie  doświadczenie zawodowe w 

pełnieniu co najmniej funkcji kierownika robót przy 

robotach budowlanych na obiektach kubaturowych.  

1 osoba 

12. Konserwator 

zabytków 
 kwalifikacje zawodowe: 

posiada dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie 

konserwacji dzieł sztuki w specjalizacji konserwacja 

malarstwa i rzeźby polichromowanej.  

 Doświadczenie zawodowe: 
min. 10-letnie doświadczenie w zakresie „Konserwacji 

Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej” oraz mogący 

wykazać się wykonaniem „wytycznych programów 

konserwatorskich” dla min. 10 zabytkowych obiektów 

kubaturowych (wpisanych do rejestru zabytków)  

i posiadający doświadczenie w wykonywaniu konserwacji 

sal scenicznych, koncertowych elementami sztukaterii, 

złoceń, konserwacji elementów drewnianych na co 

najmniej dwóch obiektach.  

1 osoba 
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Inne osoby 

13. Osoby:  

 

 kwalifikacje zawodowe: 

odpowiedzialne za prace projektowe (dotyczy prac 

projektowych adaptacji akustycznej) i za ostateczne 

dostrojenie systemów elektroakustycznych (frontowego i 

wirtualnej akustyki). Dla każdej części zadania, czyli dla 

systemu nagłośnienia frontowego, systemu wirtualnej 

akustyki i projektu adaptacji akustycznej, należy 

przedstawić dwie osoby. Każda z nich winna mieć co 

najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w swojej 

specjalności.  

 Dodatkowe doświadczenie osób:  
a) dla frontowego systemu nagłośnienia:  

 dwie osoby uczestniczyły przynajmniej raz  

w dostrajaniu systemów dostawcy w obiekcie  

z trzema oddzielnymi obszarami nagłośnienia (np.: 

orkiestron, scena i widownia) i z dwoma lub więcej 

obszarami widowni (np.: dwa poziomy widowni);  

b) dla systemu wirtualnej akustyki:  

 dwie osoby uczestniczące w dostrajaniu systemu 

uczestniczyły w takich pracach w co najmniej 3 

obiektach, w których opera stanowi główną część 

programu, prace mają dotyczyć obiektu, w którym 

znajdują się: scena, orkiestron i widownia 

c) dla projektowania adaptacji akustycznej:  

 dwie osoby brały udział we wdrożeniu projektu 

adaptacji akustycznej dla co najmniej dwóch obiektów 

o charakterze teatralnym, koncertowym lub 

operowym.  

 

min. 6 osób 

14. Specjalista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 w zakresie urządzeń mechanicznych sceny. 

 Doświadczenie: 

a) min. 1 osobę z doświadczeniem w projektowaniu 

urządzeń mechaniki scenicznej, która w ciągu ostatnich 

5 lat wykonała min. 2 projekty mechaniki scenicznej, w 

skład których wchodziły urządzenia mechaniki 

scenicznej górnej oraz dolnej (w tym min. 1 zapadnia); 

b) min. 1 osobę pełniącą funkcję nadzoru w montażu 

urządzeń mechaniki scenicznej, która w ciągu ostatnich 

8 lat uczestniczyła w nadzorze montażu min. 2 

obiektów, w skład których wchodziły urządzenia 

mechaniki scenicznej górnej oraz dolnej; 

2 osoby 

15. Specjalista  monterzy min. 2 osoby, które posiadają uprawnienia UDT 

do konserwacji oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego 

w kategorii wciągarki; 

 monterzy min. 2 osoby, które posiadają uprawnienia UDT 

do konserwacji oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego 

w kategorii dźwigniki; 

4 osoby 

16. Rzeczoznawca 

budowlany 
 posiada od min. 10 lat uprawnienia rzeczoznawcy 

budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

obejmujące projektowanie i wykonawstwo w zakresie 

rozwiązań konstrukcyjnych budynków oraz innych 

budowli. 

1 osoba 
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Uwaga nr 6:  
1) Projektanci, Kierownik budowy i kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie  

z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.  

W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP 

wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy PB 

oraz pozostałych przepisów ww. ustawy PB, ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 220) oraz art. 20a ustawy  

z dn. 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1117). 

2) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w przypadku posiadania więcej niż jednego uprawnienia przez 

jedną osobę pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków 

wymaganych dla poszczególnych funkcji, dotyczy również Kierownika Projektu.  

3) Warunek w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia dla podmiotów 

występujących wspólnie będzie oceniany łącznie dla wszystkich podmiotów.  

 

 

3. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Poleganie na zasobach innych podmiotów- zgodnie z art. 22a ustawy Pzp:  

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. 

4.1. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 4 

powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy: 

4.1.1. 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 - dokument ten (np. zobowiązanie) należy 

złożyć w wyodrębnionym pliku do oferty – załącznik nr 5 do SIWZ. 

4.1.2. 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 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp. 

4.1.3. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia lub wykształcenia, wykonawcy mogą polegać na 

zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji 

których te zdolności są wymagane. 

4.1.4. z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
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2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy   

wykonywaniu zamówienia; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4.1.5. 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. 

4.1.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub 

finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 nie potwierdzają spełnienia przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych 

podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca  

w terminie określonym przez zamawiającego: 

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub 

ekonomiczną, o których mowa w  pkt. 4 powyżej. 

ROZDZIAŁ IX.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ 

BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 

1.1. aktualnego na dzień składania ofert Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego 

w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 

ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”. Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 

do SIWZ. 

Uwaga nr 7 - dotycząca sposobu wypełnienia JEDZ: 

1. Przedłożony przez Zamawiającego wzór Jednolitego Dokumentu jest zgodny  

z rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające 

standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Wykonawca 

zobowiązany jest wypełnić Jednolity Dokument w takim zakresie, aby Zamawiający był w stanie 

zweryfikować, czy Wykonawca spełnia wstępne warunki udziału w postępowaniu oraz nie 

podlega wykluczeniu w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 

wypełnienia następujących części jednolitego Dokumentu: 
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1.1. Części II sekcja A z wyłączeniem: 

1.1.1. Wiersza dotyczącego informacji czy Wykonawca jest zakładem pracy chronionej; 

1.2. Części II sekcja B; 

1.3. Części II sekcja C; 

1.4. Części II sekcja D; 

1.5. Części III Sekcja A; 

1.6. Części III Sekcja B; 

1.7. Części III Sekcja C z wyłączeniem: 

1.7.1. Wiersza dotyczącego informacji o jakimkolwiek konflikcie interesów 

spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

1.8. Części IV z ograniczeniem do Sekcji α; 

1.9. Części VI 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich 

zasoby, warunków udziału w postępowania składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych 

podmiotów. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten 

potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

4. Zamawiający informuje, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych znajduje się Instrukcja 

wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia pod adresem:  

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf 

Dokument (JEDZ) w formacie xml należy załadować z użyciem serwisu umożliwiającego jego 

wypełnienie i ponowne wykorzystanie. Serwis dostępny pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ 

5. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie 

zamówienia, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie 

dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust.2 pkt. 2 i ust. 4 Rozporządzenia 

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

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający odstąpi 

od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są 

odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na 

których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a 

Ustawy, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia. 

6. Zapisy szczegółowe dot. formy złożenia JEDZ zawarte zostały w rozdziale XIII Opis sposobu 

przygotowania oferty SIWZ. 

 

1.2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, 

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje zamawiającemu za 

pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość” zamieszczonego na stronie profilu 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
https://espd.uzp.gov.pl/
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nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska , w zakładce dedykowanej 

postępowaniu, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia 

ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), 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. Oświadczenie winno zostać 

złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

 

2. Ponadto do oferty należy załączyć: 

2.1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ oraz  

2.2. W ramach kryterium oceny ofert „ELEKTROAKUSTYKA” -  obliczenia 

koncepcyjne wykonane na podstawie udostępnionego spakowanego modelu 3D Sali 

koncertowej Opery Śląskiej - załącznik nr 6 do SIWZ.  

2.3. W ramach kryterium oceny ofert „OŚWIETLENIE SCENICZNE - PARAMETRY 

OŚWIETLENIA SCENICZNEGO” - karty katalogowe oferowanych urządzeń. 

2.4. Potwierdzenie wniesienia wadium; 

1) W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty 

oryginał dokumentu wadialnego – zgodnie z rozdziałem XI SIWZ. 

2) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do 

oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 

 

Uwaga nr 8 do pkt 2.4. ppkt 1): 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego –  

z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. 

wystawcę gwarancji/poręczenia. 

 

2.5. Pełnomocnictwo opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym do 

reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do reprezentowania 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również spółki 

cywilnej).  

1)      Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa/ją na podstawie pełnomocnictwa 

ustanowionego do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone 

w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego bądź w elektronicznej kopii 

dokumentu poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność 

z oryginałem przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).  

2)      Pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do 

podpisania oferty. Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeśli podpisujący jest lub są 

właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie 

rejestrowym. Wykonawca musi udokumentować – przy ofercie - że 

pełnomocnictwo ustanowione do jego reprezentacji zostało podpisane przez 

osobę[y] uprawnione do działania w jego imieniu. 

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
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2.6. dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie 

polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 

na potrzeby realizacji zamówienia,  treści których musi wynikać w szczególności: 

1)      zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

2)      sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

     wykonywaniu zamówienia publicznego, 

3)      zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego, 

4)      czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia, wykształcenia zrealizuje dostawy/usługi/roboty 

budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy 

Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń  

i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia:  

3.1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,   

w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 

3.2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 

3.3. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ośmiu (8) 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania  

i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego 

i prawidłowo ukończone., przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

3.4. Wykazu dostaw / usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, w okresie ostatnich ośmiu (8) lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są 

wykonywane, a jeżeli z 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 
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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. 

3.5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją  

o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

 

Uwaga nr 9 do pkt 3 ppkt 3.1.; 3.2.: 

Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, 

określonych w pkt 3.1.; 3.2. powyżej, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób 

potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku. 

 

Uwaga nr 10 do pkt 3 ppkt 3.3.:  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

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

zamówienia § 2 ust. 5 pkt 2 – Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dopuścił, aby wykaz o którym mowa w pkt. 3.3., 

dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż 5 lat przed upływem terminu 

składania.  

 

Uwaga nr 11 do pkt 3 ppkt 3.4.:  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

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

zamówienia § 2 ust. 5 pkt 2 – Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dopuścił, aby wykaz o którym mowa w pkt. 3.4. 

dotyczył dostaw/usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również 

wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert.  

 

4. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, braku podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy 

Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni, następujących oświadczeń  

i dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia: 

4.1. 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; 

4.2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 
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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; 

4.3. 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, 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; 

4.4. 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; 

4.5. 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; 

4.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

4.7. 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; 

4.8. 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; 

4.9. 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); 

4.10. oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu. 

Uwaga nr 12: 

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 

1.1. w pkt. 4.1. SIWZ  – 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 
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miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 

1.2. w pkt. 4.2.do 4.4. SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,  

w którym wykonawca ma siedzibę lub  miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że: 

a) 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, 

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w  pkt. 1.1  i 1.2.b Uwag do pkt. 4. SIWZ, powinny być wystawione 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1.2. a, powinny 

być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 

3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Regulację pkt 2 stosuje się. 

4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby 

mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w pkt. 4.1. SIWZ składa dokument, o którym mowa w pkt. 1.1. w zakresie 

określonym w art. 24 ust.1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. 

6. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie 

wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej 

osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce 

zamieszkania tej osoby. Regulacja pkt.2 zdanie pierwsze stosuje się. 

7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu składa dokumenty o których mowa w pkt. 3. SIWZ  

w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów, a w  celu wykazania braku 

podstaw do wykluczenia składa dokumenty o których mowa w  § 5 pkt. od 1 do 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- zw. 

dalej Rozporządzeniem  odnośnie tych podmiotów tj.  

7.1.  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, 
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wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo 

wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 

7.2. 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 dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu, lub innego dokumentu 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; 

7.3. 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; 

7.4. 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; 

7.5. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej 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; 

7.6. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się zamówienia publiczne; 

7.7. 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; 

7.8. 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. 

7.9. 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). 

 

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego 

warunku udziału w postępowaniu. 
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9. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania  

o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać 

wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu,  

a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub 

dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 

wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 

udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 

uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu 

albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 

unieważnienie postępowania. 

12. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Ustawy , jeżeli zamawiający posiada 

oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych 

w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

12.1. W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się w JEDZ na dostępność dokumentów  

w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, mogą wskazać te bazy danych (np. adresy stron internetowych), tak aby 

Zamawiający samodzielnie mógł pobrać te dokumenty. 

13. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 4.10. winno być złożone niezależnie od uprzednio 

złożonego oświadczenia o którym mowa w pkt. 1.2.  

 

5. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenia, dokumenty, próbki potwierdzające, że 

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. 

5.1. ELEKTROAKUSTYKA  

Główne cechy technologii sceny i Opery są opisane w dokumentach Programu 

Funkcjonalno-Użytkowego. 

1)      Wymagania ogólne  

W opracowaniu, dotyczącym elektroakustyki pod nazwą:  
Wykonanie opracowań systemów elektroakustycznych w zakresie niezbędnym 

do przeprowadzenia inwestycji pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich, 

restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery 

Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”  

(załącznik nr 3C do SIWZ) znajdują się uszczegółowienia oraz dodatkowe 

informacje niezbędne dla przygotowania oferty. 
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Wraz z dokumentacją przetargową jest udostępniony spakowany model 3D Sali 

koncertowej Opery Śląskiej, w którym zostały przeprowadzone obliczenia 

koncepcyjne (załącznik nr 6 do SIWZ). Model stanowi własność intelektualną 

firmy TELOS Wojciech Zieliński i Oferenci otrzymują go jedynie w celu 

przygotowania i złożenia oferty w toczącym się postępowaniu. Oferenci muszą, 

korzystając z modelu, przeprowadzić obliczenia sprawdzające swoich rozwiązań 

systemów głośnikowych Sali koncertowej. Oferentom nie wolno bez zgody 

Zamawiającego dokonywać żadnych zmian w modelu w znaczeniu jego geometrii, 

materiałów ścian, kształtu i wielkości powierzchni odsłuchowych. Naniesione  

w modelu głośniki domyślne programu ilustrują dopuszczone miejsca montażu 

urządzeń. Wyniki obliczeń w formie opisanej w opracowaniu elektroakustyki 

muszą być dostarczone wraz z  ofertą. Wraz z ofertą Oferenci muszą dostarczyć 

projekt w postaci elektronicznej (spakowany), w którym będą zawarte wszystkie 

ustawienia urządzeń przyjęte do obliczeń ofertowych. Jeśli do urządzeń 

głośnikowych będących przedmiotem oferty są niezbędne jakiekolwiek dodatkowe 

elementy oprogramowania, muszą one być zainstalowane i uruchomione w 

dostarczonym wraz z ofertą modelu. Obliczenia będą sprawdzane w otwartym 

programie symulacyjnym:  

 dla frontowego systemu nagłośnienia – EASE Standard 4.4; 

 dla systemu głośnikowego systemu wirtualnej akustyki – EASE Standard 4.4; 

moduł AURA.  

Ustawienia stosowane do obliczeń są zawarte w modelu; obliczenia w module AURA 

będą prowadzone przy ustawieniach domyślnych modułu. Moc urządzeń systemu 

frontowego proszę ustawiać w obliczeniach na osiągnięcie średniej wartości SPL 

direct na poziomie ok. 98 dB (Z)  

Warunki obliczeń i formy prezentacji wyników służą jedynie stworzeniu jednolitych 

dla wszystkich Oferentów warunków porównania proponowanych rozwiązań 

technicznych.  

Oferenci muszą przedstawić schemat blokowy proponowanego rozwiązania, 

zawierający główne elementy (bloki) systemów z propozycjami lokalizacji oraz 

ilustracją przepływu sygnałów wraz z ich opisem (typ sygnału i sposób łączenia: 

miedź, światłowód). Wraz z ofertą należy przedstawić również karty katalogowe 

proponowanych urządzeń, w szczególności:  

 zespołów głośnikowych  

 wzmacniaczy mocy  

 cyfrowych procesorów sygnałowych  

 cyfrowego systemu miksującego  

 bezprzewodowego systemu mikrofonowego  

 bezprzewodowego systemu monitorowego  

 centrali systemu wirtualnej akustyki od wejść mikrofonowych do wyjść 

wzmacniaczy mocy 

 mikrofonów przewodowych  
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5.2. OŚWIETLENIE SCENICZNE  

W celu umożliwienia Zamawiającemu możliwość dokonania oceny zgodnie  

z przyjętymi kryteriami oceny ofert dla „Parametrów oświetlenia scenicznego” 

Wykonawca złoży wraz z ofertą karty katalogowe oferowanych urządzeń.  

Zestawienia niezbędnych cech urządzeń oświetleniowych: 

Urządzenie 

oświetlenio

we UO1 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor profilowy 

Typ optyki Profil 

Źródło światła żarówka 2000W, GY16 

Zakres optyki 10-22 stopni 

System kadrowania 4 noże kadrujące 

Zabezpieczenie 

blokada uniemożliwiająca dostęp do komory z 

żarówką gdy reflektor jest podłączony do sieci 

Wentylacja konwekcja 

Waga do 23 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z, 

przesłona IRIS, Uchwyt Gobo, żarówka 

2000W, GY16 

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO2 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor prowadzący 

Źródło światła żarówka 2000/2500W, G22 

Zakres optyki 7 - 14 stopni 

Rodzaj optyki dwukondensacyjny system optyczny 

Dimmer mechaniczny 

tak, z pełnym zamknięciem, pokrętło dimmera 

umieszczone równolegle do osi uchwytu 

Sterowanie 

Izolowany uchwyt na całej długości urządzenia, 

wszystkie pokrętła nastawcze zlokalizowane z 

jednej strony urządzenia 

Przesłona Iris 

tak, z pełnym zamknięciem, w wymiennej 

kasecie 

Zmieniacz kolorów tak, 6 kolorów w systemie boomerang 

Dostęp do wnętrza tak, uchylna klapa w tubusie 

Waga do 30 kg, sama oprawa 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

statyw trójnożny zapewniający ustawienie osi 

urządzenia na wysokości 1100-1350 mm, 

żarówka 2000W 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO3 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor profilowy 

Typ optyki Profil 

Źródło światła żarówka 2000/2500W G22 

Zakres optyki 8 - 16 stopni 

System kadrowania 8 noży kadrujących z możliwością blokady 

Obracana bramka noży i akcesoriów tak, zakres -45° do 45° 

Wentylacja konwekcja 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z, 

przesłona IRIS, Uchwyt Gobo, żarówka 2500W 

G22 

   

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO4 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor profilowy 

Typ optyki Profil 

Źródło światła żarówka HPL 750W/230V 

Zakres optyki 25-50 stopni 

System kadrowania 4 noże kadrujące 

Sposób regulacji wielkości plamy 

światła i ostrości obsługa jednym pokrętłem na obudowie 

Zmiana tubusów 

możliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi 

kątami 15-30 stopni i na stałokątowe 

5/10/19/26/36/50/70/90 stopni 

Obrót tubusa tak +/- 25 stopni 

Wentylacja konwekcja 

Dostęp do wnętrza tak, uchylna klapa w tubusie 

Waga do 9 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z, 

przesłona IRIS, Uchwyt Gobo, żarówka 

HPL750W/230V 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO5 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor profilowy 

Typ optyki Profil 

Źródło światła żarówka HPL 750W/230V 

Zakres optyki 15-30 stopni 

System kadrowania 4 noże kadrujące 

Sposób regulacji wielkości plamy 

światła i ostrości obsługa jednym pokrętłem na obudowie 

Zmiana tubusów 

możliwa zmiana na tubusy ze zmiennymi 

kątami 25-50 stopni i na stałokątowe 

5/10/19/26/36/50/70/90 stopni 

Obrót tubusa tak +/- 25 stopni 

Wentylacja konwekcja 

Dostęp do wnętrza tak, uchylna klapa w tubusie 

Waga do 10 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z, 

przesłona IRIS, Uchwyt Gobo, żarówka 

HPL750W/230V 

   

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO6 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor profilowy 

Typ optyki Profil 

Źródło światła żarówka 800W, G9,5 

Zakres optyki 22-50 

System kadrowania 

za pomocą pierścieni obrotowych w zakresie 0 - 

360 stopni 

Sposób regulacji wielkości plamy 

światła i ostrości 

za pomocą pierścieni obrotowych w zakresie 0 - 

360 stopni 

Wentylacja konwekcja 

Dostęp do noży kadrujących z dowolnej strony reflektora 

Waga do 12 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z, 

przesłona IRIS, Uchwyt Gobo, żarówka 800W 

G9,5 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO7 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor PC 

Typ optyki PC 

Źródło światła żarówka 1000W, GX 9.5 

Zakres optyki  co najmniej 11-63 stopni 

Sposób regulacji wielkości plamy pokrętło z tyłu obudowy 

Bezpieczeństwo 

blokada otwarcia obudowy z włożoną wtyczką 

zasilającą 

Wentylacja Konwekcja 

Wielkość soczewki  Ø=150 mm 

Waga do 13 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 

2p+z,skrzydełka ograniczające, żarówka 1000W 

   

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO8 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor PC 

Typ optyki PC 

Źródło światła żarówka 2000W, GY16 

Zakres optyki co najmniej 10-56 stopni 

Sposób regulacji wielkości plamy pokrętło z tyłu obudowy 

Bezpieczeństwo 

blokada otwarcia obudowy z włożoną wtyczką 

zasilającą 

Wentylacja Konwekcja 

Wielkość soczewki  Ø=200mm 

Waga do 11 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 

2p+z,skrzydełka ograniczające, żarówka 2000W 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO9 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Naświetlacz automatyczny LED 

Typ optyki Wash 

Źródło światła 

Diody LED,  co najmniej 37x15W MultiChip 

RGBW 

Zakres optyki 

płynny, automatyczny zoom minimum  8-61 

stopni 

Regulacja temperatury barwowej płynne CTO 

Tarcza kolorów wirtualna, co najmniej 230 kolorów 

Możliwość wymiany oprogramowania Tak 

Obsługiwane protokoły DMX, RDM 

Emulacja trybu pracy lampy 

halogenowej tak - 2700K, 3200K 

Możliwość niezależnego sterowanie 3 

okręgami LED Tak 

Wentylacja Mechaniczna 

Programowanie bez konsolety tak - min 2 programy po 40 kroków 

Waga do 10 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z 

   

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO10 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie reflektor LED 

Źródło światła moduł LED min 12xRGBW 15W multichips 

Optyka 7° 

Regulacja temperatury barwowej płynne CTO 

Tarcza kolorów wirtualna tarcza co najmniej  230 kolorów 

Możliwość wymiany oprogramowania Tak 

Obsługiwane protokoły DMX, RDM 

Panel kontrolny wyświetlacz LCD 

Programowanie bez konsolety tak - 6 programów po 40 kroków 

Waga Do 4,3 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyty do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z, 

filtry 10, 25, 40 stopni 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO11 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie reflektor automatyczny ruchoma głowa Profile 

Typ optyki Profil 

Źródło światła żarówka 1700W PGJ28 

Zakres optyki płynny zoom co najmniej 6-55 stopni 

Regulacja temperatury barwowej płynne CTO 

Tarcza kolorów co najmniej dwie tarcze, każda po 6 filtrów 

Tarcza gobo obrotowych Tak – 6, indeksowalnych, wymiennych 

Tarcza gobo stałych Tak – 8, wymiennych 

Efekt Frost tak 

Przesłona Iris tak 

Pryzma tak - indeksowalna, rotacyjna w obu kierunkach 

Możliwość wymiany oprogramowania tak 

Obsługiwane protokoły DMX, RDM, ArtNet, MaNet2, sACN 

Panel kontrolny dotykowy ekran z czujnikiem grawitacji 

Dostępne złącza XLR, RJ45 

Wentylacja mechaniczna 

Programowanie bez konsolety tak - 3 programy po  minimum 100 kroków 

Waga Do 38 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyty do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z 

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO12 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie reflektor automatyczny ruchoma głowa Wash 

Typ optyki Wash 

Źródło światła moduł LED, co najmniej 37 diod RGBW 15W 

Zakres optyki 

płynny zoom w zakresie co najmniej 4-60 

stopni 

Regulacja temperatury barwowej płynne CTO 

Symulacja pracy lampy halogenowej tak 

Tryby pracy wash, beam 

Tarcza kolorów RGBW 

Możliwość wymiany oprogramowania tak 

Obsługiwane protokoły DMX, RDM, ArtNet 

Dostępne złącza XLR, RJ45 

Wentylacja mechaniczna 

Waga do 21 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyty do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO13 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie reflektor automatyczny ruchoma głowa Wash 

Typ optyki Wash 

Źródło światła moduł LED, co najmniej 37 diod RGBW 15W 

Zakres optyki 

płynny zoom w zakresie co najmniej 4-60 

stopni 

Regulacja temperatury barwowej płynne CTO 

Tryby pracy wash, beam, efekty fx 

Obrotowy frontowy panel do efektów tak 

Tarcza kolorów RGBW 

Możliwość wymiany oprogramowania tak 

Obsługiwane protokoły DMX, RDM, ArtNet 

dostępne złącza XLR, RJ45 

Wentylacja mechaniczna 

Waga do 21 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyty do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z 

   

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO14 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Naświetlacz horyzontowy LED 

Typ optyki Asymetryk 

Źródło światła 

Liniowe źródło światła o mocy min 100W z 

diodami RGBA 

Możliwość wymiany oprogramowania tak 

Obsługiwane protokoły DMX, RDM 

Wentylacja konwekcja, bez wentylatorów 

Podłączenie elektryczne 

możliwe szeregowe połączenie urządzeń do 20 

sztuk z jednego gniazda zasilania 

Waga do 5 kg 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO15 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Naświetlacz automatyczny LED 

Typ optyki Stroboskop LED 

Źródło światła moduł LED, 144 LED białe 

Zakres optyki co najmniej 42° (130° dyfuzja) 

Symulacja lampy ksenonowej tak 

Kontrola i programowanie wyświetlacz LCD 

Możliwość pracy ciągłej tak 

Możliwość montażu skrzydełek 

ograniczających tak 

Możliwość wymiany oprogramowania tak 

Obsługiwane protokoły DMX 

Dostępne złącza XLR 

Wentylacja mechaniczna 

Waga Do 7,3 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyty do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z 

   

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO16 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Naświetlacz automatyczny LED 

Typ optyki Stroboskop LED 

Źródło światła moduł LED, 144 LED RGBW 

Zakres optyki 42° (130° dyfuzja) 

Symulacja lampy ksenonowej tak 

Kontrola i programowanie wyświetlacz LCD 

Możliwość pracy ciągłej tak 

Możliwość montażu skrzydełek 

ograniczających tak 

Możliwość wymiany oprogramowania tak 

Obsługiwane protokoły DMX 

Dostępne złącza XLR 

Wentylacja mechaniczna 

Waga Do 7,3 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyty do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z 
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Urządzenie 

oświetlenio

we UO17 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Maszyna do wytwarzania mgły 

Typ Hazer atmosferyczny 

Cicha praca 

brak kompresora, wykorzystanie CO2 do 

rozprzestrzeniania mgły 

Obsługiwane protokoły DMX, RDM 

Możliwość pracy ciągłej tak 

Wbudowany system 

samooczyszczania tak 

Wielkość cząstek dymu mniej niż 0.7 mikrona 

Czas pracy na jednej butli płynu 4l nie krócej niż 45h 

Waga do 31 kg 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

W zestawie butla C02 6l, klucz z reduktorem 

oraz bańka płynu 4l. 

   

   

Urządzenie 

oświetlenio

we UO18 

Parametr urządzenia Wartość 

Przeznaczenie Reflektor PAR64 

Typ optyki PAR 

Źródło światła CP61 

Wentylacja konwekcja 

Wyposażenie dodatkowe w komplecie 

linka zabezpieczająca 70cm, uchwyt do 

zawieszenia na rurze Ø=50mm, wtyczka 2p+z, 

żarówka 1000 CP61 

 

 

ROZDZIAŁ X. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE  

ZAMÓWIENIA 

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ i oświadczenia 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te, 

potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy. 

3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym musi 

znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców; pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale 

w postaci dokumentu elektronicznego bądź w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej 
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kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem przez notariusza (art. 97 § 

2 Prawa o notariacie). 

4. Udzielone pełnomocnictwo musi upoważniać do działania w imieniu Wykonawcy, a treść 

pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których 

pełnomocnik jest upoważniony w przypadku, gdy jest to osoba upoważniona do reprezentowania 

Wykonawcy zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. 

5. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego 

Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp, 

6. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące 

wymagania: 

a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 

b) Wykonawcy powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale 

VIII pkt. 1.3.   SIWZ, 

c) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej, 

 dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: JEDZ wymieniony w pkt. 1.1. 

rozdział IX SIWZ oświadczenie wymienione w pkt. 1.2. rozdział IX  SIWZ oraz 

dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 4 rozdział IX SIWZ - składa 

każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu, 

 dokumenty wspólne takie jak: dokumenty wymienione w pkt. 2. rozdział IX 

SIWZ; dokumenty wymienione w pkt. 3 i pkt. 5. rozdziału IX SIWZ, 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia - składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu 

wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, bądź Wykonawcy 

wspólnie z podpisami każdego z Wykonawców. W przypadku dokumentu 

wymaganego w pkt. 3.2.. rozdziału IX SIWZ Zamawiający dopuszcza także 

przedstawienie jednego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie 

wystawionego na Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie  

zamówienia 

7. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do 

nich zastosowanie zasady określone w pkt. 1-6 rozdziału X SIWZ  

8. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako 

pełnomocnik/lider Wykonawców składających wspólną ofertę. 

ROZDZIAŁ XI.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 

2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:  

ING Bank Śląski nr rachunku bankowego 59 1050 1230 1000 0024 4012 0257.  

W tytule przelewu należy wpisać „Wadium - na przetarg o nazwie:  

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych  

w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego". 

  Numer sprawy : GK-3811-01/20.   
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3. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym  

z uwzględnieniem art. 46 ust.4 ustawy Pzp. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia 

przelewu potwierdzonej przez Wykonawcę. 

4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.  

 

Uwaga nr 13: 

W przypadku wadium złożonego w formie pieniężnej decydujący jest moment wpływu środków na 

konto zamawiającego wskazane powyżej w pkt.2  SIWZ, który powinien być nie późniejszy niż dzień  

i godzina składania ofert, o którym mowa w pkt.  1 rozdziału XVII SIWZ, (z uwzględnieniem 

ewentualnej zmiany terminu składania ofert – jeżeli dotyczy)  pod rygorem odrzucenia oferty na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 

 

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający wymaga złożenia 

dokumentu w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego – z zastrzeżeniem, iż będzie 

on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, tj. wystawcę 

gwarancji/poręczenia. Dowodem wniesienia wadium jest oryginał gwarancji, którą 

Zamawiający dysponuje i na podstawie której może dochodzić swoich roszczeń. Elektroniczna 

kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem nie stanowi dowodu wniesienia 

wadium, a jedynie jest dowodem, że takie zobowiązanie - zawarte w treści gwarancji wadialnej 

- istnieje. Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokument w formie elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy zakupowej jako załącznik do oferty 

6. Dokument w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami 

przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

7. Dokument stwierdzający wadium w formie innej niż pieniężnej, w którego treści nie zostaną 

wymienieni, jako zobowiązani wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia jest dopuszczalny pod następującymi warunkami: 

 dokument ten zostanie wystawiony po zawiązaniu Konsorcjum, 

 dokument zostanie wystawiony na Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. 

8. Zamawiający dokonuje zwrotu wadium oraz żąda ponownego wniesienia wadium zgodnie 

z warunkami określonymi  w art. 46 ustawy Pzp. 

9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 

a) 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. 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 

 odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 

 nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w SIWZ, 
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 zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących   po stronie Wykonawcy. 

10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono 

wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie 

określonym przez Zamawiającego. 

11. Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium lub wniosą w sposób nieprawidłowy zostaną 

odrzucone (art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp). 

12. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem nie podlegającym reżimowi prawa polskiego i właściwości 

sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu sporów wynikających 

z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.  

13. Ważność wadium w formie niepieniężnej winna obejmować okres: od dnia 14.07.2020 r.  do 

dnia 11.09.2020 r. 

14. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu i o godzinie wskazanej przez Zamawiającego  

w Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ z uwzględnieniem ewentualnych zmian terminu  składania 

ofert.   

15. Wniesione wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą. 

RODZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 

10 % ceny brutto podanej w ofercie.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy.  

3. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z dyspozycją Art. 148 

ust.1 Ustawy.    

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego: ING BANK Śląski nr rachunku bankowego 

59 1050 1230 1000 0024 4012 0257 z dopiskiem „zabezpieczenie” na zadanie pn.: 

"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych  

w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego".  

Skuteczne wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej 

następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na ww. rachunki. 

4. 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. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać 

następujące wymagania: zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na 

pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarant 
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(Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych 

warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji.  

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna – warunki poręczeń i gwarancji wymagają przed podpisaniem umowy akceptacji 

Zamawiającego – zapisy dokumentów winny gwarantować nieodwołalne wypłacenie 

należności.  

7. Wykonawcy, którzy wspólnie składają ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy (art. 141 ustawy - Prawo zamówień publicznych).  

8. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

9. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wyniesie 30% 

wysokości zabezpieczenia.  

10. Kwota, o której mowa  powyżej w pkt. 9 SIWZ, zostanie zwrócona nie później niż w ciągu 15 

dni po upływie okresu rękojmi za wady.   

11. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej, dokumenty je stanowiące 

powinny być złożone w formie umożliwiającej Zamawiającemu pozostawienie 30% jego 

wartości na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi. Dopuszcza się przedłożenie 

zabezpieczenia zarówno w formie jednego dokumentu, w którym rozgraniczone będą wartości  

i okresy zabezpieczenia na czas realizacji zadania oraz na okres obowiązywania rękojmi jak 

również złożenie dwóch odrębnych dokumentów.  

12. Jeśli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, należy je dostarczyć 

najpóźniej w dniu podpisania umowy. W przypadku wyboru formy niepieniężnej oryginały 

dokumentów należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.  

13. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie  

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 

przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie 

niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

15. Wypłata, o której mowa w pkt 9 następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

ROZDZIAŁ XIII.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub 

według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem 

art. 93 ust. 4 Pzp. Składanie ofert przez Platformę zakupową www.platformazakupowa.pl , jest 

dla Wykonawców całkowicie bezpłatne. 

3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej (dalej 

Platforma), pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska  w zakładce 

http://www.platformazakupowa.pl/
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„POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SIWZ. Ofertę należy 

złożyć pod rygorem nieważności - wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej, tj.:  

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska.   

4. Wymagania techniczne i organizacyjne, związane z wykorzystaniem Platformy, zostały 

przedstawione w niniejszym rozdziale SIWZ. 

4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym,  

a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy 

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

4.2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania oraz odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji dla Wykonawców pod 

linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Regulaminie korzystania  

z Platformy (adres: https://platformazakupowa.pl . Składając ofertę Wykonawca 

akceptuje Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkowników (Wykonawców). Link do 

regulaminu https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin 

4.3. Zamawiający informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie 

oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta. 

4.4. Na stronie Platformy znajduje się Instrukcja dla Wykonawców zawierająca: 

 informacje ogólne, 

 informacje dot. Sposobu i formy złożenia oferty, 

 sposobu komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania 

ofert), 

4.5. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy, proszę 

o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udzieli wszelkich informacji 

związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych 

Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.00 

pod nr tel. 22 101-02-02. 

5. Składanie oferty 

5.1. Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ 

poprzez wypełnienie i podpisanie elektronicznym podpisem kwalifikowanym: 

a) Formularza ofertowego wraz z załącznikami (na wzorze lub według wg wzoru 

Zamawiającego – załącznik nr 1 do SIWZ ), 

b) Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia – załącznik nr 2 do 

SIWZ, 

c) Obliczenia koncepcyjne wykonane na podstawie udostępnionego spakowanego 

modelu 3D Sali koncertowej Opery Śląskiej - załącznik nr 6 do SIWZ.  

d) Karty katalogowe oferowanych urządzeń „Oświetlenie sceniczne - Parametry 

oświetlenia scenicznego” 

e) Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, pod rygorem nieważności winno być 

złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii 

pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza, 

https://platformazakupowa.pl/
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f) Dowód wniesienia wadium: 

 w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do 

oferty elektroniczny oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium – 

zgodnie z rozdziałem XI SIWZ; 

 w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do 

oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu. 

g) Dokument (np. zobowiązanie) innego podmiotu (w formie oryginału dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  

w postaci elektronicznej kopii dokumentu) do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz 

dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania w 

imieniu podmiotu trzeciego — w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na 

zasoby podmiotu trzeciego. 

Po złożeniu Oferty wyświetla się komunikat i wykonawca otrzymuje wiadomość 

email z - platformazakupowa.pl. 

5.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę za pośrednictwem Platformy. Platforma 

szyfruje oferty w taki sposób, aby nie było można zapoznać się z ich treścią do terminu 

otwarcia ofert.  

5.3. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona z zachowaniem postaci elektronicznej,  

a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne 

stosuje się formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów  

w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów 

publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań 

dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz 2247). 

5.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę(y) 

upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. Wszelkie czynności Wykonawcy 

związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kopii dokumentów za zgodność  

z oryginałem) muszą być dokonywane przez osobę (osoby) reprezentujące Wykonawcę 

zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze, bądź osobę 

(osoby) właściwie umocowane. 

5.5. W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych 

dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym 

(ewidencyjnym) wykonawcy do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

formie oryginału dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym bądź kopii - poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza - 

sporządzonej w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Pełnomocnictwo powinno być opatrzone datą wystawienia, określać 

termin jego obowiązywania i zakres umocowania. 

5.6. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, w tym Jednolity europejski 

dokument zamówienia (JEDZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci 

elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5.7. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, może być przygotowany i złożony wg wzoru zamieszczonego 

przez Zamawiającego lub korzystając z narzędzia przygotowanego przez Urząd 

Zamówień Publicznych dostępnego pod adresem http://espd.uzp.gov.pl. W odniesieniu 
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do części IV przedmiotowego dokumentu (kryteria kwalifikacji) Wykonawca 

wypełnienia jedynie sekcję a (alfa). 

5.8. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów 

udostępniających zasoby składane na formularzu JEDZ muszą mieć formę dokumentu 

elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego 

z nich w zakresie, w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 

ust. 1 ustawy Pzp. 

5.9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity 

dokument (JEDZ) lub oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,  

w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 

5.10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 

się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 

(JEDZ) dotyczące tych podmiotów.  

5.11. Zamawiający nie stawia wymogu, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom (ale nie polega na zasobach tych 

podwykonawców), wykazał brak istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału  

w postępowaniu i złożył jednolity dokument dotyczący podwykonawców (art. 25a ust.5 

ustawy Pzp). 

5.12. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej). W tym celu Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

5.13. W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku Wykonawców, Wykonawcy ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych (art. 141 ustawy Pzp). 

5.14. Jeżeli oferta wspólna Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, 

Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 

umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 

5.15. Zaleca się, aby z treści formularza ofertowego wynikało, że oferta składana jest  

w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W miejsce 

„Nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające 

ich identyfikację. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie zamierza zlecić podwykonawcom i o ile są już znane - podania przez 

wykonawcę firm podwykonawców. 

5.16. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, wszelkie informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, 

powinny zostać złożone w osobnym polu (w kroku 1) składania oferty przeznaczonym na 

zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą 

przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu 

wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda 
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informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i 

określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną 

utajnienia). 

5.17. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. 

Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji dla Wykonawców 

dostępnej na Platformie Zakupowej. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert 

nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

ROZDZIAŁ XIV.  OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 

2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem 

terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie SIWZ wpłynie do Zamawiającego 

nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku  

o wyjaśnienie treści SIWZ. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał  

SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest na stronie internetowej/profilu 

nabywcy, zamieszcza na tej stronie tj.: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

w zakładce dedykowanej postępowaniu. 

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępnia na stronie  

internetowej/profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska  , na której 

udostępniona jest SIWZ.  

6. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się integralną częścią SIWZ. 

7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 

dokumentów lub oświadczeń musie być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji 

elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania  

i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 

26 lipca 2016 r. zmienione Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 

16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów zgodnie  

z Załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie 

Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych  

i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 

teleinformatycznych, tj. wykazem formatów danych oraz standardów zapewniających dostęp do 

zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do 

realizacji zadań publicznych (ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 27 listopada 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 1671) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 14 października 2016 r. (Dz.U. z2016, poz. 1744). 
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Zamawiający preferuje sporządzenie dokumentu elektronicznego w postaci: pdf oraz 

podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES. 

8. Na podstawie ww. rozporządzeń dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie 

zamówienia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 

elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność  

z oryginałem.  

9. 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 dokumentów lub 

oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.  

10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,  

o której mowa w ust. 8, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy kopia 

jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

12. Dokumenty lub 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 postepowaniu o udzielenie zamówienia, sporządzone w języku obcym są składane wraz  

z tłumaczeniem na język polski. 

13. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 

2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  

w postepowaniu o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych 

samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

14. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa RM z 27.06.2017 r. (poz. 1320, zm. w 2018r. poz. 1991,  

z późn. zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów 

elektronicznych:   

1) jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub 

inne dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie 

zostały sporządzone w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić  

i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia. 

2) w przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez 

wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez 

podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub 

oświadczenia za zgodność z oryginałem. 

15. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie 

poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane  

kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez 

wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów 

zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego 

wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na 
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którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę. Do kompresji 

Zamawiający rekomenduje nw. formaty: 

1) .zip (ZIP file format) 

2) .7Z (7-ZIP file format) 

 

Uwaga nr 14: 

Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze 

skompresowanych plików 

 

16. Zamawiający informuje o występującym na Platformie zakupowej limicie plików lub 

spakowanych folderów w zakresie całej oferty. Maksymalna wielkość pojedynczego 

załączonego pliku – 150 MB. Dopuszczalna ilość plików – 10. 

ROZDZIAŁ XV.  ZEBRANIE WYKONAWCÓW  

Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 

ROZDZIAŁ XVI.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Zamawiający wyznacza następującą osobę do porozumiewania się z Wykonawcami, w sprawach 

dotyczących niniejszego postępowania: 

1. Pan Przemysław Wolski  - w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, e-mail: pwolski@opera-

slaska.pl   

ROZDZIAŁ XVII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za 

pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy  

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska   

w zakładce dedykowanej postępowaniu, nie później niż do dnia 14.07.2020r. do godz. 12:00. 

2. W związku z tym, że zamawiający nie odpowiada za ewentualną awarię internetu, czy problemy 

techniczne powstałe u wykonawcy, zaleca zaplanowanie złożenia Oferty z odpowiednim 

wyprzedzeniem. 

3. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w dniu 14.07.2020 r. o godz. 12:30  

w siedzibie Zamawiającego – Opera Śląska przy ul. Moniuszki 21-23 w Bytomiu, w pokoju nr 

155.  

4. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj 

oferty”. 

5. Otwarcie ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego. 
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Zgodnie z zaleceniem Urzędu Zamówień Publicznych Zamawiający przeprowadzi  

również sesję otwarcia ofert on-line. W celu uczestniczenia w sesji otwarcia ofert on-line 

należy zalogować się w dniu otwarcia ofert, przed podaną godziną otwarcia ofert, na 

adres: https://www.youtube.com/silesianopera/ 

ROZDZIAŁ XVIII.  INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 

1. Otwarcie ofert jest jawne. 

2. Otwarcie ofert następuje na Platformie przy użyciu kodu umożliwiającego odszyfrowanie 

każdej oferty.  

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT). 

4. Podczas otwarcia ofert, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, 

terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie. 

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie profilu nabywcy  

https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska  , w zakładce dedykowanej postępowaniu, 

informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 

zawartych w ofertach. 

5.1. Wykonawca, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje zamawiającemu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie 

profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska  , w zakładce 

dedykowanej postępowaniu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

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

złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

6. Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona), nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

7. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień 

publicznych lub nieodpowiadająca treści SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, 

w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 

89 ustawy. 

8. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 

9. Zamawiający poprawi w treści oferty omyłki, wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie 

zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
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10. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu, przetarg 

zostanie unieważniony. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, 

określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

11. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, 

i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych 

według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych 

na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa 

w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

13. Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji 

w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej pod 

następującym adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska  , w zakładce 

dedykowanej postępowaniu. 

14. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, zawiadomienie o wyniku przetargu 

przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje, o których 

mowa w art. 92 ust. 1 ustawy. 

 

ROZDIAŁ XIX.  ZWROT OFERT ZŁOŻONYCH PO TERMINIE SKŁADANIA OFERT  

Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty 

po terminie  oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień 

ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. 

3. Przedłużenie okresu związania ofertą następuje na zasadach określonych w art. 85 ust. 2 – 4 

ustawy Pzp. 

ROZDZIAŁ XXI.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ WALUTA OFERTY 

I ROZLICZEŃ  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy.  

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.  

3. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

a) wartość netto, 

b) wartość podatku od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki, 
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4. Cena oferty winna określać całkowity koszt wykonania Przedmiotu Zamówienia.  

5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  

6. Cena oferty winna zawierać należny podatek, akcyzę, cło itp. Prawidłowe ustalenie podatku 

należy do obowiązków Wykonawcy — zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 

Podstawę do ustalenia ceny oferty stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) 

wraz z załącznikami. Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie wymagania 

Zamawiającego.  

7. Cena Oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu 

Zamówienia wynikające bezpośrednio z przekazanych dokumentów, w tym wszystkie koszty 

konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, 

m.in.: koszty dokumentacji przedprojektowej, dokumentacji projektowej w tym, projektów 

wykonawczych, projektu organizacji terenu budowy, opracowania planu BIOZ, koszty 

organizacji, utrzymania i likwidacji terenu budowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, 

towarzyszących, pomocniczych, zabezpieczających i porządkowych, materiałów, rozbiórek, 

transportu, rusztowań, koszty odbiorów, wszelkie koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty 

związane z odpowiednim zabezpieczeniem terenu budowy w zakresie BHP, PPOŻ. Ochrony 

Środowiska oraz przed dostępem osób trzecich, koszty obsługi geodezyjnej, koszty wymaganych 

ubezpieczeń, koszty sporządzenia wszelkiej niezbędnej dokumentacji (w tym projektów 

warsztatowych) związanej z prowadzonymi robotami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, 

koszty wykonania odpowiednich pomiarów, prób i rozruchu instalacji i urządzeń koszty 

opracowania dokumentacji powykonawczej, dokumentacji eksploatacyjnej (instrukcji obsługi  

i konserwacji wraz z wytycznymi do przeglądów zamontowanych systemów i urządzeń), 

dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty związane z realizacją Przedmiotu Zamówienia.  

8. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, jeżeli zostanie złożona oferta. której wybór prowadziłby do 

powstania (u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny 

podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór Oferty będzie prowadzić do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku.  

9. Do wyliczenia ceny służą dokumenty wyszczególnione w rozdziale III SIWZ. 

10. Wykonawca w cenie ryczałtowej winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy 

nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów realizacji roboty. 

11. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie przedmiotu umowy jakichkolwiek 

kosztów określonych bądź zasygnalizowanych w dokumentach do postępowania i ich nieujęcia 

w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne 

roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

12. Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego czy wybór 

oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku  

z powyższym Wykonawca składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym –

załącznik nr 1 do SIWZ. 
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ROZDZIAŁ XXII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 

WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.  

2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.  

3. Kryterium oceny ofert i jego znaczenie oraz opis sposobu oceny ofert:  

 

L.p. KRYTERIUM WAGA / Punktacja 

1.  Cena (IP1) 60 % / max 60 pkt 

2.  Nierównomierność rozkładu SPL na głównych 

powierzchniach odsłuchowych (IP2) 
20% / max 20 pkt 

3.  Parametry oświetlenia scenicznego (IP3) 20% / max 20 pkt 

                                              RAZEM 100 % = 100,00 pkt 

 

4. Kryterium nr 1: „Cena”:  

4.1. znaczenie kryterium – 60 pkt;  

4.2. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Ceny”:  

 

Cn 

IP1 =   -----   x  Zc 

Cb 

gdzie poszczególne litery oznaczają: 

IP1 – liczba punktów, 

Cn – cena  ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert, 

Cb – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 

Zc – znaczenie (waga 60%) kryterium cena ofertowa wyrażone w punktach – 60 pkt 

Uwaga nr 15: 

1) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny 

takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2) Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku 

według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry 

po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po 

przecinku nie ulega zmianie. 
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5. Kryterium nr 2: „Nierównomierność rozkładu SPL na głównych powierzchniach 

odsłuchowych”:  

5.1. Znaczenie kryterium – 20 pkt;  

5.2. Wykonawca otrzyma punktację przyznaną zgodnie z poniższą tabelą. 

Główne powierzchnie odsłuchowe:  

parter, balkon I piętra (bez lóż) i balkon II piętra (bez lóż). 

Za nierównomierność rozkładu SPL dla głównych powierzchni 

odsłuchowych, względem powierzchni, opisanej w materiałach 

przetargowych, dla systemów głośnikowych: frontowego  

z wyłączeniem kanału centralnego i wirtualnej akustyki: 

Punktacja 

 

±5 dB 0% / 0 pkt 

±4 dB 8% / 8 pkt 

±3 dB 20% / 20 pkt 

 

Ocena zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IX SIWZ pkt 5 ppkt 5.1. 

ELEKTROAKUSTYKA - w ramach ww. kryterium ocena będzie dokonana na podstawie złożonych 

przez Wykonawcę obliczeń koncepcyjnych wykonanych na podstawie udostępnionego spakowanego 

modelu 3D Sali koncertowej Opery Śląskiej. Punkty przyznawane są według najgorszego wyniku  

w paśmie dla systemu frontowego i poziomu mierzonego szerokopasmowo w systemie wirtualnej 

akustyki 

Za brak  obliczeń, Wykonawca  otrzyma „0” pkt. 

6. Kryterium nr 3: „Parametry oświetlenia scenicznego”  

6.1. Znaczenie kryterium – max. 20 pkt;  

6.2. Wykonawca otrzyma punktację przyznaną zgodnie z poniższą tabelą. 

Parametry oświetlenia scenicznego  
 

Za każdy spełniony parametr, ujęty w poniższym 

zestawieniu Wykonawca otrzymuje 2 punkty procentowe.  

Punktacja 

 

Parametr 1.  

Ruchoma głowa z ramkami profilowymi posiada źródło 

wielobarwne z min 5 barwami, złącze sieciowe i strumień 

świetlny powyżej 10.000 lm.  

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 2.  

Ruchoma głowa typu Wash posiada źródło wielobarwne z min 

5 barwami i opcję wymiany soczewki typu Fresnel na 

soczewkę typu PC. 

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 3.  

Naświetlacz z automatycznym zoom posiada źródło 

wielobarwne z min 6 barwami.  

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 
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Parametr 4.  

Naświetlacz LED asymetryczny posiada źródło wielobarwne  

z min 5 barwami.  

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 5.  

Stroboskop LED posiada diody UV.  

 

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 6.  

Wszystkie urządzenia diodowe posiadają port RJ45 i mają 

możliwość sterowania protokołem Art.-Net.  

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 7.  

Wszystkie szafy przełączalnych obwodów zasilających 

posiadają zabezpieczenie różnicowoprądowe każdego obwodu 

wyjściowego. 

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 8.  

Wszystkie szafy  przełączalnych obwodów zasilających są w 

postaci stojących szaf z możliwością sterowania protokołem 

ACN, posiadają wymienne moduły szufladkowe oraz mogą 

definiować tryb pracy obwodów wyjściowych z regulowanych 

na nieregulowane.  

 

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 9.  

Konsoleta oświetleniowa posiada co najmniej 30 suwaków 

zmotoryzowanych.  

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

Parametr 10.  

Maszyna do mgły obsługuje protokół RDM oraz jest bardzo 

cicha. Praca poniżej 46 dB.  

Tak lub Nie 

Jeśli TAK – 2 punkty 

Jeśli nie – 0 punktów 

 

Ocena zgodnie z wymaganiami określonymi w rozdziale IX SIWZ pkt 5 ppkt 5.2.  OSWIETLENIE 

SCENICZNE - w ramach ww. kryterium ocena będzie dokonana na podstawie złożonych wraz  

z ofertą kart katalogowych oferowanych urządzeń. 

Za brak kart katalogowych Wykonawca  otrzyma „0” pkt. 

Uwaga nr 16:  

1. W przypadku, gdy obliczenia koncepcyjne wykonane na podstawie modelu 3D będą niepełne , 

niejednoznaczne lub niepozwalający na ich ocenę Zamawiający nie będzie przyznawał punktów 

za tak wykonane obliczenia.   

2. W przypadku niezłożenia kart katalogowych, ich niekompletności, braku możliwości weryfikacji 

parametrów oświetlenia scenicznego lub ich niejednoznaczności niepozwalający na ich ocenę 

Zamawiający nie będzie przyznawał punktów za dany parametr.   
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7. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, Wykonawca otrzyma łączną 

(końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób: 

 

KIP = IP1 + IP2 + IP3   

gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

KIP – końcowa ilość punktów, 

IP1 – ilość punktów uzyskanych w kryterium:     - cena ofertowa 

IP2 – ilość punktów uzyskanych w kryterium:     - Nierównomierność rozkładu SPL na głównych 

                                                                                 powierzchniach odsłuchowych (IP2) 

IP3 – ilość punktów uzyskanych w kryterium:     - Parametry oświetlenia scenicznego 

8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą całkowitą liczbę 

punktów.  

9. W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej ofert jednakowej ilości punktów wygrywa oferta 

o najniższej spośród nich cenie.  

 

ROZDZIAŁ XXIII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór 

umowy (załącznik nr 4). 

1.1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do 

treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami 

podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.  

1.2. Zmiana umowy może także nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ust. 1 

pkt 2-6 ustawy. 

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, 

którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych 

w art. 94 ustawy. 

3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy. 

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem 

umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

w wysokości 10% ceny ofertowej. 

4.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

 pieniądzu, 
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 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

Uwaga nr 17.  

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym 

banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa 

lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego. 

 

5. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 

przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, umowa spółki 

cywilnej). 

ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują 

przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198g ustawy). 

2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, 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 ustawy. 

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również 

organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony 

prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

4. Terminy wnoszenia odwołań: 

4.1. Odwołanie wnosi się: 

w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 

ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, 

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi 

się w terminie: 

10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub 

zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.  
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4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: 

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności 

można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

5.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności 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. 

5.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo 

w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

5.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 

a) nie zawiera braków formalnych; 

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 

odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

5.4. 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. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga 

do sądu. 

6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, 

jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania 

czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia 

następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 

skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

6.3. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. 

Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności 

podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 

17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 

odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
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ROZDZIAŁ XXV. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. RODO  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że: 

1.1. Administratorem danych osobowych jest: Opera Śląska w Bytomiu, 41-902 Bytom, 

ul. Moniuszki 21-23, reprezentowana przez Dyrektora - Łukasza Goika. 

1.2. Z inspektorem ochrony danych osobowych w Operze Śląskiej w Bytomiu można się 

kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: 

1.2.1 w formie elektronicznej na adres e-mail: iodo@opera-slaska.pl. 

1.2.2 w formie pisemnej na adres siedziby Administratora: Opera Śląska, ul. Moniuszki 21-

23,  41-902 Bytom. 

1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przeprowadzenie prac 

konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności 

Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego” (GK-3811-01/20) prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego. 

1.4. Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające 

dane osobowe na zlecenie administratora, inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak 

również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu  

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 PZP. 

1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 PZP, przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.  

1.6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej. 

1.7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek udziału w postępowaniu. 

1.8. W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

1.9. Wykonawca posiada: 

1.9.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, 

1.9.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania przekazanych danych osobowych 

(Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy 

zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 

załączników), 

1.9.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania  

w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 

prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 

ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), 

1.9.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie przekazanych danych osobowych dotyczących wykonawcy narusza 

przepisy RODO. 
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1.10. Wykonawcy nie przysługuje: 

1.10.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 

1.10.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 

1.10.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 

lit. c RODO. 

 

RODZIAŁ XXVI.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 

Numer Załącznika Nazwa Załącznika 

Załącznik nr 1 Formularz oferty  
 

Załącznik nr 2 Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 

 

 

 

 

Szczegółowy 

opis 

przedmiotu 

zamówienia 

(OPZ)  

Załącznik nr 3 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU/OPZ)  

Załącznik nr 3A Wizualizacja  

Załącznik nr 3B Analiza akustyczna  

Załącznik nr 3C Studium systemów głośnikowych  

Załącznik nr 3D Analiza instalacji elektrycznych  

Załącznik nr 3E 
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością  

Załącznik nr 3F 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia 

Bytomia  

Załącznik 3G 
Ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego 

budynku teatru Opery Śląskiej 

Załącznik 3H Ekspertyza budowlana 

Załącznik nr 4 Projekt umowy 

Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu (składane wraz z ofertą jeżeli 

dotyczy)  

Załącznik nr 6 Model 3D Sali koncertowej  

 

Podpisali: 

Członkowie Komisji Przetargowej Opery Śląskiej w Bytomiu: 

Przewodniczący Komisji:   Przemysław Wolski 

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Agnieszka Wiejak 

Członek Komisji:    Arkadiusz Maraszek 

Członek Komisji:    Dagmara Juszczyszyn 

/podpisy znajdują się na oryginale/ 

 


