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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:263541-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Bytom: Roboty budowlane
2020/S 109-263541

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Opera Śląska w Bytomiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 000279315
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 21-23
Miejscowość: Bytom
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wiejak
E-mail: awiejak@opera-slaska.pl 
Tel.:  +48 323966804
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera-slaska.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: www.opera-slaska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
Adres pocztowy: ul. Moniuszki 21-23
Miejscowość: Bytom
Kod pocztowy: 41-902
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Wiejak
Tel.:  +48 323966804
E-mail: awiejak@opera-slaska.pl 
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.opera-slaska.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska
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I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
"Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia 
atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego".
Numer referencyjny: GK-3811-01/20

II.1.2) Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
1.Robota budowlana realizowana w formule „zaprojektowanie i wykonanie”. 2.Celem inwest. jest przede 
wszystkim zwiększenie atrakcyjności obiektu kulturowego regionu, jakim 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 bud.-instal. oraz technologicznej. Ponadto obiekt musi zostać dostosowany do obowiązujących 
przepisów, w tym: ochrony p.poż oraz założeń Inwestora.
3.Dane lokalizacyjne obiektu-przedmiotu zamówienia. Opera Śląska w Bytomiu ul. Stanisława Moniuszki 21/23, 
41-902 Bytom
Woj.: śląskie, powiat: Bytom, 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 Woj.Konser. Zabytków w Katowicach. z dn. 28.03.1997r.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71221000 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71223000 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
71240000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71250000 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków

08/06/2020 S109
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 17



Dz.U./S S109
08/06/2020
263541-2020-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 17

45215000 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, 
krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
71520000 Usługi nadzoru budowlanego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71321000 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71321200 Usługi projektowania systemów grzewczych
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71325000 Usługi projektowania fundamentów
71327000 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71332000 Geotechniczne usługi inżynieryjne
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71354000 Usługi sporządzania map
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111240 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45112710 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45113000 Roboty na placu budowy
45237000 Roboty budowlane w zakresie scen
45232310 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45232410 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45233140 Roboty drogowe
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45261220 Malowanie dachów i inne roboty dotyczące okładzin
45262100 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262330 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262522 Roboty murarskie
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45316100 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45314300 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310 Układanie kabli
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45317300 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45315600 Instalacje niskiego napięcia
45317200 Instalowanie transformatorów elektrycznych
45320000 Roboty izolacyjne
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
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45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45331000 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45343000 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45420000 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45333000 Roboty instalacyjne gazowe
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL228 Bytomski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Opera Śląska w Bytomiu
Ul. Stanisława Moniuszki 21/23
41-902 Bytom
Woj.: śląskie
Powiat: Bytom miasto na prawach powiatu
Jedn. ewid.: 246201_1 M. Bytom
Obręb: 0002 Bytom, nr katastra. działki: 54

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Robota budowlana realizowana w formule „zaprojektowanie i wykonanie”-"Przeprowadzenie prac 
konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i 
ochrony jej dziedzictwa kulturowego".
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 
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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, 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. Pełny, szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji:
— Programie Funkcjonalno-Użytkowego (dalej „PFU”)
— Wizualizacji
— Analizie akustycznej
— Studium systemów głośnikowych
— Analizie instalacji elektrycznych
— Oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
— Planie Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Bytomia
— SIWZ wraz z załącznikami
— Umowie
— 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 i stanowią załączniki do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Nierównomierność rozkładu SPL na głównych powierzchniach odsłuchowych / 
Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Parametry oświetlenia scenicznego / Waga: 20
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Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 14/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
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.

II.2.14) Informacje dodatkowe
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. C.d. w SIWZ rozdział VII

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
I. Zamawiający nie określa warunku udziału w powyższym zakresie.
II. 1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
12-23 Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne). 2. Z postępowania o udzielenie zam. Zam. wykluczy także 
Wyk. w następujących przypadkach - wybrane przez Zam. przesłanki wykluczenia fakultatywne, przewidziane w 
art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 do 8: ustawy Pzp.
III. W celu potwierdzenia przez wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, braku 
podstaw wykluczenia, zgodnie z art. 26 ust. 1 Pzp Zam. wezwie do złożenia w terminie 10 dni, nast. ośw. i dok. 
aktualnych na dzień ich złożenia:
4.1. inf. z KRK 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 
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert;
4.2. zaświad. właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania, 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 
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zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;
4.3. zaświad. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 m-cy 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 Pzp;
4.5. ośw. 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. ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne;
4.7. ośw. 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 Pzp;
4.8. ośw. 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 Pzp;
4.9. ośw. 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. ośw. wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty 
bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w 
postępowaniu.
Dalsze szczegółowe zapisy w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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I. 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
II. 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:
1.1. 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;
1.2. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez 
Zamawiającego.
C.d. do pkt III.1.3) poniżej:
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: 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. min. 1 osoba. 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; c.d. poniżej
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Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. do pkt. 7 Kierownik budowy
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 
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. 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 kubatur. 1 
os.
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
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 
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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); (...)
Szczegółowy opis warunków w SIWZ
Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału znajduje się w 
SIWZ.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. 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;
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 
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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.
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;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
c.d. z pkt. III.1.3) powyżej
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 uprawnienia budowlane w 
wymaganych specjalnościach oraz inne osoby wymagane przez Zamawiającego.
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: 
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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 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 (...)
Szczegółowy opis warunków w SIWZ
Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału znajduje się w 
SIWZ.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy 
(załącznik nr 4 do SIWZ).
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.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
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IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 14/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
1. Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi w w siedzibie Zamawiającego – Opera Śląska przy ul. 
Moniuszki 21-23 w Bytomiu, w pokoju nr 155.
2. Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku "Odszyfruj oferty”.
3. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 100.000,00 zł. 
Szczegóły w SIWZ.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Po stronie Zamawiającego - Komisja Przetargowa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
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 
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Dokumentem”. Wykonawca zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument w zakresie wskazanym w załączniku 
nr 2 do SIWZ.
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.
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.
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.
5. Wymagania dla Wykonawców zostały opisane szczegółowo w SIWZ w zakresie składania dokumentów i 
oświadczeń jak i warunków udziału w postępowaniu ze względu na ograniczoną ilość znaków, którą można 
wpisać do treści ogłoszenia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.p

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

08/06/2020 S109
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

15 / 17

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.p
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl


Dz.U./S S109
08/06/2020
263541-2020-PL

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 16 / 17

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.
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 
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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. (...) Więcej informacji w SIWZ

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/06/2020

08/06/2020 S109
https://ted.europa.eu/
TED

Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

17 / 17

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

