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1. Nazwa	i	adres	zamawiającego.	

Białostocki	Teatr	Lalek	w	Białymstoku,	ul.	Kalinowskiego	1,	15‐875	Białystok,	

tel.	85	74	25	031,		fax.	85	742	86	31	

www.btl.bialystok.pl,	e‐mail:	teatr@btl.bialystok.pl	

	

2. Tryb	udzielania	zamówienia.	

Postępowanie	 przeprowadzone	 jest	 w	 trybie	 przetargu	 nieograniczonego	 zgodnie	 z	
przepisami		ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004	‐	Prawo	zamówień	publicznych	(t	j.	Dz.	U.	z	2015	
r.	poz.	2164	z	póź.	zm)	zwanej	dalej	ustawą.	

	

3. Opis	przedmiotu	zamówienia:	

	

3.1	 Przedmiotem	 zamówienia	 są	 roboty	 budowlane	 oraz	 dostawy	 niezbędne	 do	 ich	
wykonania	polegające	na	modernizacji	i	przebudowie	dużej	sceny	Białostockiego	Teatru	
Lalek	 (zwany	 dalej	 „BTL”)	 i	 jej	 obrębu	 (etap	 V),	 która	 polega	 na	 wykonaniu	 robót	
specjalistycznych	zapewniających	wymagany	poziom	akustyki	pomieszczeń	w	tym:		
1) wykonaniu	modernizacji	 instalacji	 elektrycznych	 i	montażu	 dostarczonego	 przez	

wykonawcę	 systemu	 elektroakustycznego	 zgodnie	 z	 dokumentacją	 stanowiącą	
załącznik	Nr	9	do	SIWZ,	

1.2)					modernizacji	i	przebudowy	akustyki	widowni	wraz	dostawą	i	montażem	201	sztuk	
foteli	akustycznych	zgodnie	z	dokumentacją	stanowiącą	załącznik	Nr	8	do	SIWZ,	

1.3)		 robót	 ogólnobudowlanych	 wraz	 z	 dostawą	 i	 montażem	 8	 urządzeń	
klimatyzacyjnych	zgodnie	dokumentacją	techniczną	stanowiącą	załącznik	Nr	10	do	
SIWZ.	

UWAGA:	

3.2.	 Zamówienie	 obejmuje	 jeden	 z	 etapów	 inwestycji	 polegającej	 na	 modernizacji	 i	
przebudowie	 dużej	 sceny	 Białostockiego	 Teatru	 Lalek.	 Załączona	 do	 SIWZ	
dokumentacja	projektowa	dotycząca	akustyki	i	elektroakustyki	w	części	opisowej	
obejmuje	 wszystkie	 prace,	 także	 te	 nieobjęte	 obecnym	 etapem.	 Natomiast	
przedmiotem	 niniejszego	 zamówienia	 jest	 wyodrębniona	 z	 kompletnej	
dokumentacji	technicznej	część	prac	‐	wskazana	w	przedmiarach	robót.	W	efekcie	
zamawiający	informuje,	że	to	przedmiary	robót	załączone	do	SIWZ	wskazują	zakres	prac	
objęty	 niniejszym	 zamówieniach,	 zaś	 dokumentacja	 techniczna	 akustyki	 i	
elektroakustyki	 w	 wersji	 opisowej	 dołączona	 do	 SIWZ	 ma	 charakter	 uzupełniający	 i	
obowiązujący	 jedynie	 w	 zakresie	 pokrywającym	 się	 z	 zakresem	 wskazanym	 w	
przedmiarach	robót.		

3.3.	 	Zamawiający	 wymaga	 aby	 roboty	 oraz	 niezbędne	 do	 ich	 wykonania	 dostawy	 były	
wykonane	w	sposób	zapewniający	osiągnięcie	wymaganych	założeń	akustycznych	
określonych	 w	 projekcie	 akustycznym	 stanowiącym	 Załącznik	 nr	 8	 do	 STWZ.	
Obowiązkiem	wykonawcy	będzie	przeprowadzenie	na	koniec	prac	testów	akustycznych	
w	 celu	 potwierdzenia	 spełniania	 w	 pomieszczeniach	 objętych	 zamówieniem	
wymaganych	w	 dokumentacji	 technicznej	 parametrów	 akustycznych.	Widownia	 Dużej	
Sceny	 wymaga	 strojenia	 akustycznego,	 w	 trakcie,	 którego	 dokonywane	 są	 precyzyjne	
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ustawienia	 elementów	 systemu	 akustycznego	 oraz	 dobór	 optymalnych	 foteli	widowni.	
Dlatego	 wymaga	 się	 wykonania	 kontrolnych	 pomiarów	 akustycznych	 czasu	 pogłosu	
RT60	 zgodnie	 z	 PN‐EN	 ISO	 3382‐1	 –	 Akustyka	 –	 Pomiar	 parametrów	 akustycznych	 –	
Część	 1:	 Pomieszczenia	 specjalne.	 W	 celu	 weryfikacji	 projektowych	 wartości	
parametrów	 akustycznych	 wnętrz	 należy	 przed	 odbiorem	 prac	 przeprowadzić	
powykonawcze	pomiary	normatywne	czasu	pogłosu	RT60	dla	obszaru	sceny	i	widowni	
Dużej	Sceny	wraz	z	jej	obrębem.	Pomiar	czasu	pogłosu	należy	wykonać	zgodnie	z	PN‐EN	
ISO	 3382‐1.	 Nieosiągnięcie	 w	 pomieszczeniach	 objętych	 przedmiotem	 zamówienia	
wymaganych	poziomów	akustyki	będzie	podstawą	do	odmowy	odbioru	wykonania	prac.	
Zawarta	 umowa	 będzie	 umową	 o	 wykonanie	 określonych	 prac	 ale	 też	 umową	 o	
osiągnięcie	 określonego	 efektu	 (wymaganych	 parametrów	 akustycznych).	 Koszt	
przeprowadzenia	testów	należy	uwzględnić	w	cenie	ryczałtowej.	

	

3.4		 Kod	numeryczny	Wspólnego	Słownika	Zamówień	(CPV)	dla	przedmiotowego	zadania:		
	

45400000‐1	Roboty	wykończeniowe	wewnętrzne	

45300000‐1	Roboty	instalacyjne	w	budynkach	

45323000‐7	Roboty	w	zakresie	izolacji	dźwiękoszczelnych	

45331000‐6	Instalowanie	urządzeń	grzewczych,	wentylacyjnych	i	klimatyzacyjnych	

1310000‐8	 Usługi	 instalowania	 urządzeń	 telewizyjnych,	 radiowych,	 dźwiękowych	 i	
wideo	

32000000‐3	Sprzęt	radiowy,	telewizyjny,	komunikacyjny,	telekomunikacyjny	i	podobny	

39111200‐5	Siedziska	teatralne	

51313000‐9	Usługi	instalowania	urządzeń	dźwiękowych	

3.5		 Szczegółowy	opis	przedmiotu	zamówienia	określają	załączniki	nr	8	–	10	do	SIWZ.	

3.6		 Obowiązkiem	wykonawcy	 jest	właściwa	 ocena	 ryzyk	 związanych	 z	wyceną	 robót	 oraz	
dostaw	 niezbędnych	 do	 ich	 wykonania	 ‐	 ze	 względu	 na	 przyjęcie	 wynagrodzenia	
ryczałtowego.		

3.7		 Zgodnie	 z	 art.	 29	 ust.	 3	 ustawy	 Prawo	 Zamówień	 Publicznych	 Zamawiający		
w	 niniejszym	 postępowaniu	 dopuszcza	 składanie	 ofert	 równoważnych,	 a	 wszelkie	
towary	(materiały	i	urządzenia)	określone	w	dokumentacji	projektowej	oraz	technicznej	
pochodzące	 od	 konkretnych	 producentów	 są	 określone	 minimalnymi	 parametrami	
technicznymi	 i	użytkowymi	(jakościowymi	 i	 funkcjonalnymi),	 jakim	muszą	odpowiadać	
towary	(materiały	i	urządzenia),	aby	spełnić	wymagania	stawiane	przez	Zamawiającego.	
Wykonawca,	 może	 się	 powoływać	 się	 w	 ofercie	 na	 zastosowanie	 towarów		
(materiałów	 i	 urządzeń)	 równoważnych	 opisywanych	 w	 specyfikacji	 istotnych	
warunków	 zamówienia,	 składając	 wykaz	 towarów	 (materiałów	 i	 urządzeń)	
równoważnych	 na	 zasadach	 określonych	 w	 pkt	 10.5.3.	 W	 takim	 przypadku	
Wykonawca	 jest	 obowiązany	wykazać,	 że	 oferowane	 przez	 niego	 towary	 (materiały	 	 i	
urządzenia),	 spełniają	 określone	 przez	 Zamawiającego	 	 wymagania	 (kryteria	
równoważności).		

3.8	 Zgodnie	 z	 art.	 30	 ust.	 4	 Ustawy	 Prawo	 Zamówień	 Publicznych	 Zamawiający			
w	 niniejszym	 postępowaniu	 dopuszcza	 zastosowanie	 	 przez	 wykonawców	 rozwiązań		
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równoważnych	w	stosunku	do	rozwiązań	opisanych		w	niniejszej	specyfikacji		istotnych	
warunków	 zamówienia.	 Wykonawca,	 który	 w	 ofercie	 powoła	 się	 na	 zastosowanie	
rozwiązań	równoważnych	opisywanych	w	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia,	
składa	 opis	 rozwiązań	 równoważnych,	 określony	 w	 pkt	 10.5.4.	 W	 takim	 przypadku	
Wykonawca	 jest	 	 obowiązany	 wykazać,	 że	 	 oferowane	 przez	 niego	 roboty	 budowlane	
spełniają	 	 określone	 	 przez	 Zamawiającego	 wymagania	 (kryteria	 równoważności)..		
	

3.9	 Zamawiający	nie	dopuszcza	składania	ofert	częściowych.	

3.10	 Zamawiający	dopuszcza	korzystanie	z	podwykonawców.	

3.11	 Zamawiający	nie	przewiduje	zamówień	uzupełniających.	

3.12	 Wykonawca	 udzieli	 zamawiającemu	 gwarancji	 zgodnie	 z	 oświadczeniem	 zawartym	 w	
formularzu	ofertowym.		

	 UWAGA:	

	 Udzielając	gwarancji	wykonawca	zapewnia	bezpłatne	przeglądy	gwarancyjne	w	okresie	
udzielonej	gwarancji	na	cały	przedmiot	zamówienia,	więc	powinien	te	koszty	uwzględnić	
w	 wynagrodzeniu	 ryczałtowym.	 Przeglądy	 będą	 odbywały	 się	 minimum	 raz	 w	 roku,	
chyba	że	gwarancja	producenta	wymaga	częstszych	przeglądów	gwarancyjnych.	

	

4. Termin	wykonania	zamówienia				

														Zakończenie	robót	do	dnia	26.08.2016	r.	

	

5. Warunki	udziału	w	postępowaniu	oraz	opis	 sposobu	dokonywania	oceny	 spełniania	
tych	warunków:	

	

5.1. Wykonawca	 ubiegający	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 musi	 spełniać	 warunki	
udziału	w	postępowaniu	dotyczące:	

5.1.1. posiadania	 uprawnień	 do	 wykonywania	 określonej	 działalności	 lub	
czynności,	jeżeli	przepisy	prawa	nakładają	obowiązek	ich	posiadania,	

5.1.2. posiadanie	wiedzy	i	doświadczenia,	

5.1.3. dysponowanie	odpowiednim	potencjałem	technicznym	 i	osobami	zdolnymi	
do	wykonywania	zamówienia	

5.1.4. sytuacji	ekonomicznej	i	finansowej.	

5.2. wykonawca	 może	 polegać	 na	 wiedzy	 i	 doświadczeniu,	 potencjale	 technicznym,	
osobach	 zdolnych	 do	 wykonania	 zamówienia,	 zdolnościach	 finansowych,		
lub	 ekonomicznych	 innych	 podmiotów,	 niezależnie	 od	 charakteru	 prawnego	
łączących	 go	 	 z	 nim	 stosunków.	Wykonawca	w	 takiej	 sytuacji	 zobowiązany	 jest	
udowodnić	 Zamawiającemu,	 iż	 będzie	 dysponował	 zasobami	 niezbędnymi	 do	
realizacji	 zamówienia,	 w	 szczególności	 przedstawiając	 w	 tym	 celu	 pisemne	
zobowiązanie	 (w	 oryginale)	 tych	 podmiotów	 do	 oddania	 mu	 do	 dyspozycji	
niezbędnych	 zasobów	 na	 okres	 korzystania	 z	 nich	 przy	 wykonywaniu	
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zamówienia.	Jeżeli	wykonawca,	wykazując	spełnianie	warunków,	o	których	mowa	
w	 art.	 22	 ust.	 1	 ustawy,	 będzie	 polegał	 na	 zasobach	 innych	 podmiotów	 na	
zasadach	określonych	w	art.	26	ust.	2b	ustawy,	 zamawiający	 ‐	w	 celu	oceny,	 czy	
wykonawca	 będzie	 dysponował	 zasobami	 innych	 podmiotów	 w	 stopniu	
niezbędnym	 dla	 należytego	 wykonania	 zamówienia	 oraz	 oceny,	 czy	 stosunek	
łączący	 wykonawcę	 z	 tymi	 podmiotami	 gwarantuje	 rzeczywisty	 dostęp	 do	 ich	
zasobów	 ‐	 żąda,	 aby	 wykonawca	 wskazał	 szczegółowe	 informacje	 dotyczące	
zakresu	 dostępnych	 wykonawcy	 zasobów	 innego	 podmiotu,	 sposobu	
wykorzystania	zasobów	innego	podmiotu,	przez	wykonawcę,	przy	wykonywaniu	
zamówienia,	 charakteru	 stosunku,	 jaki	 będzie	 łączył	 wykonawcę	 z	 innym	
podmiotem,	 zakresu	 i	 okresu	 udziału	 innego	 podmiotu	 przy	 wykonywaniu	
zamówienia.	 Zamawiający	 zastrzega	 sobie	 prawo	do	weryfikacji	 i	 sprawdzenia	 ‐	
podczas	 realizacji	 przedmiotu	 zamówienia	 ‐	 czy	 doszło	 do	 rzeczywistego	
przekazania	zasobów	niezbędnych	do	realizacji	zamówienia	w	sposób	wykazany	
przez	wykonawcę	w	ofercie.	

5.3. Zamawiający	 wykluczy	 z	 postępowania	 wykonawcę,	 który	 w	 okresie	 3	 lat	 od	
wszczęcia	 postepowania,	 w	 sposób	 zawiniony	 poważnie	 naruszył	 obowiązki	
zawodowe,	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	 dowolnych	 środków	
dowodowych.	 Zamawiający	 nie	 wykluczy	 z	 postepowania	 Wykonawcy,	 który	
udowodnił,	że	podjął	konkretne	środki	techniczne,	organizacyjne	i	kadrowe,	które	
mają	zapobiec	zawinionemu	i	poważnemu	naruszeniu	obowiązków	zawodowych	
w	przyszłości	oraz	naprawił		szkody	powstałe	w	wyniku	naruszenia	obowiązków		
zawodowych	lub	zobowiązał	się	do	ich	naprawienia.	

5.4. Jako	 spełniający	warunki	udziału	w	postępowaniu	 zostaną	ocenieni	wykonawcy,	
którzy:		

5.4.1. W	 zakresie	 warunku	 określonego	 w	 pkt	 5.1.2	 wykażą	 wykonanie	
minimum	jednego	zamówienia	wykonanego	na	obiekcie	wymienionym	
w	 dziale	 12	 grupie	 126	 klasie	 1261	 Polskiej	 Klasyfikacji	 Obiektów	
Budowlanych	 (domy	 kultury,	 teatry,	 opery,	 filharmonie)	 lub	 innym	
budynku	przeznaczonym	do	pełnienia	funkcji	widowiskowych,	o	ilości	
miejsc	 siedzących	 minimum	 200,	 polegającej	 na	 kompleksowym	
wykonaniu	 specjalistycznych	 robót	 poprawiających	 lub	
zapewniających	parametry	akustyczne	budynku,	w	tym	obejmujących	
łącznie:		

‐		 wykonanie	montażu	ustrojów	akustycznych	lub	paneli	akustycznych	o	
wartości	minimum	150.000,00;	

‐	 dostawę	i	montaż	foteli	teatralnych	akustycznych	o	wartości	minimum	
200.000,00	zł		

‐		 wykonanie	 lub	 modernizację	 instalacji	 elektroakustycznych	 z	
osprzętem	o	wartości,	co	najmniej	500.000,00	zł	

wykonanych	 w	 okresie	 ostatnich	 pięciu	 lat	 przed	 upływem	 terminu	
składania	ofert,	a	jeżeli	okres	prowadzenia	działalności	jest	krótszy	–	w	tym	
okresie	 w	 sposób	 należyty,	 zgodnie	 z	 zasadami	 sztuki	 budowlanej	 i	
prawidłowo	 ukończonej	 (dla	 zamówień	 rozliczonych	 w	 innych	 walutach	
wartość	należy	przeliczyć	średniego	kursu	NBP	na	dzień	zawarcia	umów).		
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UWAGA:	

1.	 Nie	 dopuszcza	 się	 wykazania	 warunku	 w	 taki	 sposób,	 że	 poszczególne	
elementy	były	wykonywane	na	 innych	 inwestycjach	 lub	w	ramach	odrębnych	
zamówień.	 Zamawiający	 chce	 zweryfikować	 doświadczenie	 wykonawcy	 w	
kompleksowym	wykonywaniu	 robót	 specjalistycznych	w	 zakresie	wszystkich	
podanych	 wyżej	 elementów	 wpływających	 na	 akustykę	 (konstrukcyjne	
elementy	 akustyczne,	 elektroakustyka	 i	 fotele	 teatralne)	 w	 sposób	
zapewniający	osiągnięcie	zakładanych	efektów	akustycznych,	na	co	wpływ	ma	
kompleksowe	wykonanie	wszystkich	 elementów	objętych	warunkiem	udziału	
w	postępowaniu.			

2.	 Jeżeli	 zamówienie	 obejmujące	 wszystkie	 wymagane	 w	 opisie	 warunku	
elementy	było	realizowane	przez	wykonawcę	w	ramach	 jednego	zamówienia	
w	 formule	 dostaw	 z	 montażem	 (nie	 było	 sklasyfikowane,	 jako	 roboty	
budowlane	 ze	względu	 na	 brak	wykonywania	 robót	 ogólnobudowlanych),	 ‐	
zamawiający	zaakceptuje	doświadczenie	wykonawcy.		

	

5.4.2. W	 zakresie	 warunku	 określonego	 w	 pkt	 5.1.3	 wykażą	 dysponowanie	
osobą/osobami	 posiadającymi	 odpowiednie	 uprawnienia	 budowlane	 w	
specjalności:	

5.4.2.1. konstrukcyjno‐budowlanej	

5.4.2.2. instalacyjnej	w	zakresie	instalacji	elektrycznych			

5.4.2.3. instalacyjnej	w	zakresie	instalacji	sanitarnych		

Podstawa	prawna	art.	14	ustawa	prawo	budowlane	z	dnia	7	lipca	1994	(t.	 j	
Dz.U	z	2016	poz.	290)	‐	lub	odpowiadające	im	uprawnienia	budowlane,	które	
zostały	wydane	na	podstawie	wcześniej	obowiązujących	przepisów.	

UWAGA:	

Zamawiający	dopuszcza	możliwość	wykazania	osoby	 lub	osób	posiadających	
uprawnienia	 z	 więcej	 niż	 jednej	 wymaganej	 branży,	 pod	 warunkiem	
posiadania	przez	wskazaną	osobę	kwalifikacji	opisanych	powyżej.	
	
Wykonawca	w	celu	wykazania	spełniania	w/w	warunku	może	wskazać	osobę	
będącą	 obywatelem	 państwa	 członkowskiego,	 która	 nabyła	 kwalifikacje	
zawodowe	 do	 wykonywania	 działalności	 w	 budownictwie,	 równoznaczne	
wykonywaniu	 samodzielnych	 funkcji	 technicznych	 w	 budownictwie	 na	
terytorium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 –	 zgodnie	 z	 właściwymi	 przepisami,	 w	
szczególności	z	ustawą	z	18	marca	2008	r.	o	zasadach	uznawania	kwalifikacji	
zawodowych	 nabytych	w	 krajach	 członkowskich	 Unii	 Europejskiej	 (Dz.	 U.	 z	
2008	r.	Nr	63,poz.	394)	oraz	ustawą	z	dnia	15	grudnia	2000	r.	o	samorządach	
zawodowych	architektów	oraz	 inżynierów	budownictwa	 (t.j.	Dz.	U.	 z	2014	 r.	
poz.	1946),	którą	przedstawi	Zamawiającemu	przed	zawarciem	umowy.	

	

5.5. W	przypadku	wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	udzielenie	zamówienia:	

5.5.1. warunki	udziału	w	postępowaniu,	o	których	mowa	w	pkt	5.1	muszą	zostać	
spełnione	przez	wykonawców	łącznie	
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5.5.2. brak	 podstaw	 do	 wykluczenia	 z	 postępowania	 o	 udzielenie	 zamówienia	
Wykonawcy	 w	 okolicznościach,	 o	 których	 mowa	 w	 art.	 24	 ust.1	 ustawy	
prawo	 zamówień	 publicznych	 musi	 zostać	 wykazany	 przez	 każdego	 z	
wykonawców.	

	

5.6. Oferty	wykonawców,	którzy	wykażą	spełnianie	wymaganych	warunków	zostaną	
dopuszczone	do	badania	i	oceny.	

5.7. Wykonawcy,	 którzy	 nie	 wykażą	 spełniania	 wymaganych	 warunków	 zostaną	
wykluczeni	z	postępowania.	

	

6. Wykaz	 oświadczeń	 lub	 dokumentów,	 jakie	 mają	 dostarczyć	 wykonawcy	 	 w	 celu	
potwierdzenia	 spełniania	warunków	 	 udziału	w	 postępowaniu	 	 oraz	 niepodlegania	
wykluczeniu	na	podstawie		art.	24	ustawy.	

	

6.1. Oświadczenia	 i	 dokumenty,	 jakie	 mają	 dostarczyć	 wykonawcy	 w	 celu	
potwierdzenia	spełniania	warunków	udziału	w	postępowaniu.	

6.1.1. Oświadczenie	Wykonawcy	 o	 spełnianiu	warunków	 udziału	w	 postępowaniu		
(wg	załącznika	nr	2).	

6.1.2. Wykaz	zamówień	wykonanych	w	okresie	ostatnich	pięciu	lat	przed	upływem	
terminu	składania	ofert,	a	jeżeli	okres	prowadzenia	działalności	jest	krótszy	–	
w	 tym	 okresie,	 wraz	 z	 podaniem	 ich	 rodzaju	 i	 wartości,	 daty	 i	 miejsca	
wykonania		(wg	załącznika	nr	4)	oraz	z	załączeniem	dowodów		wskazujących,	
czy	 zostały	 wykonane	 w	 sposób	 należyty	 oraz	 wskazujących,	 czy	 	 zostały	
wykonane	 zgodnie	 z	 zasadami	 sztuki	 budowlanej	 i	 prawidłowo	 ukończone.	
Określenie	 zamówień,	 których	 dotyczy	 obowiązek	 wskazania	 przez	
wykonawcę	 w	 wykazie:	 wykaz	 winien	 wskazywać	 zamówienia	 w	 zakresie	
potwierdzającym	warunek	określony	w	pkt	5.4.1.	

6.1.3		 Oświadczenie,	 że	 osoby,	 które	 będą	 uczestniczyć	 w	 wykonywaniu	
zamówienia,	 posiadają	 wymagane	 uprawnienia,	 jeżeli	 ustawy	 nakładają	
obowiązek	posiadania	takich	uprawnień	(wg	załącznika	nr	5)	

6.2. Dowodami,	o	których	mowa	w	pkt	6.1.2	są:	

6.2.1. poświadczenie,			

6.2.2. inne	 dokumenty	 ‐	 jeżeli	 z	 uzasadnionych	 przyczyn	 o	 obiektywnym	 charakterze	
wykonawca	nie	jest	w	stanie	uzyskać	poświadczenia,	o	którym	mowa	w	pkt	6.2.1	

6.3. W	 przypadku,	 gdy	 zamawiający,	 na	 rzecz	 którego	 roboty	 budowlane	 wskazane	 ·w	
wykazie,	 o	 którym	 mowa	 w	 pkt	 6.1.2	 zostały	 wykonane	 jest	 Białostocki	 Teatr	 Lalek,	
wykonawca	nie	ma	obowiązku	przedkładania	dowodów,	o	których	mowa	w	pkt	6.2	

6.4. Dokumenty,	 jakie	 mają	 dostarczyć	 Wykonawcy	 w	 celu	 wykazania	 braku	 podstaw	 do	
wykluczenia	z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	wykonawcy	w	okolicznościach,	o	
których	mowa	w	art.	24	ust.1	ustawy:	

6.4.1	 Oświadczenie,	o	braku	podstaw	do	wykluczenia	(wg	załącznika	nr	7)	
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6.4.2		 Aktualny	 odpis	 z	 właściwego	 rejestru	 lub	 z	 centralnej	 ewidencji	 i	 informacji			
o	działalności	gospodarczej,	jeżeli	odrębne	przepisy	wymagają		wpisu	do	rejestru	
lub	ewidencji,	w	celu	wykazania	braku	podstaw	do	wykluczenia	w	oparciu	o	art.	
24	ust.1	pkt.	2	ustawy,	wystawiony	nie		wcześniej		niż	6	miesięcy	przed	upływem	
terminu		składania	ofert.	

6.4.3.		 Aktualne	 oświadczenie	 właściwego	 Naczelnika	 Urzędu	 Skarbowego	
potwierdzającego,	 że	 Wykonawca	 nie	 zalega	 z	 opłaceniem	 podatków,	 lub	
zaświadczenie,	 że	 uzyskał	 przewidziane	 prawem	 zwolnienie,	 odroczenie	 lub	
rozłożenie	 na	 raty	 zaległych	 płatności	 lub	 wstrzymanie	 w	 całości	 decyzji	
właściwego	 organu	 wystawione	 nie	 wcześniej	 niż	 3	 miesiące	 przed	 upływem	
terminu	składania	ofert.	

6.4.4.		 Aktualne	 oświadczenie	właściwego	Oddziału	 Zakładu	Ubezpieczeń	 Społecznych	
potwierdzające,	 że	 Wykonawca	 nie	 zalega	 z	 opłaceniem	 składek	 na	
ubezpieczenie	 zdrowotne	 i	 społeczne,	 lub	 zaświadczenie,	 że	 uzyskał	
przewidziane	 prawem	 zwolnienie,	 odroczenie	 lub	 rozłożenie	 na	 raty	 zaległych	
płatności	lub	wstrzymanie	w	całości	decyzji	właściwego	organu	wystawione	nie	
wcześniej	niż	3	miesiące	przed	upływem	terminu	składania	ofert.	

6.4.5	 Lista	 podmiotów	 należących	 do	 tej	 samej	 grupy	 kapitałowej	 w	 rozumieniu	
ustawy	z	dnia	16	lutego	2007	r.	o	ochronie	konkurencji	 	 i	konsumentów	(Dz.	U.	
2015,	poz.	184,	z	póź.	zm.)	albo	 informacja	o	 tym,	że	wykonawca	nie	należy	do	
grupy	kapitałowej	(wg	załącznika	nr	8)	

6.5. Jeżeli	 Wykonawca	 ma	 siedzibę	 lub	 miejsce	 zamieszkania	 poza	 terytorium	
Rzeczypospolitej	Polskiej	zamiast	dokumentów,	o	których	mowa	w	pkt	6.4.2,	6.4.3,	6.4.4		
składa	dokument	wystawiony	w	kraju,	w	którym	ma	siedzibę	lub	miejsce	zamieszkania		
potwierdzający,	że:	

‐		 nie	otwarto	jego	likwidacji	ani	nie	ogłoszono	upadłości	wystawione	nie	wcześniej		
niż	6	miesięcy	przed	upływem	terminu	składania	ofert	

‐		 nie	 zalega	 z	 uiszczaniem	 podatków,	 opłat,	 składek,	 na	 ubezpieczenie	 społeczne	
i	zdrowotne	 albo,	 że	 uzyskał	 przewidziane	 prawem	 zwolnienie,	 odroczenie	 lub	
rozłożenie	 na	 raty	 zaległych	 płatności	 lub	 wstrzymanie	 w	 całości	 wykonania	
decyzji	 właściwego	 organu	 ‐	 wystawiony	 nie	 wcześniej	 	 niż	 3	 miesiące	 	 przed	
upływem	terminu	składania	ofert.	

6.6. Jeżeli	 w	 kraju	 miejsca	 zamieszkania	 osoby	 lub	 w	 kraju,	 w	 którym	 wykonawca		
ma	siedzibę		lub	miejsce	zamieszkania,	nie	wydaje	się	dokumentów,	o	których	mowa	w	
pkt.	6.5,	zastępuje	się	je	dokumentem	zawierającym	oświadczenie,	w	którym	określa	się	
także	 osoby	 uprawnione	 	 do	 reprezentacji	 wykonawcy,	 złożone	 przed	 właściwym		
organem	 sądowym,	 	 administracyjnym	 	 albo	 organem	 samorządu	 zawodowego	 	 lub	
gospodarczego	 	 odpowiednio	 kraju	 miejsca	 zamieszkania	 	 lub	 przed	 notariuszem‐	
wystawionym	nie	wcześniej	niż	6	miesięcy	przed	upływem	terminu	składania	ofert.	

6.7		 W	 przypadku	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia:	
oświadczenia	 wymagane	 w	 pkt	 6.1	 oraz	 dokumenty	 wymagane	 w	 pkt	 6.1	 winny	 być	
złożone	wspólnie	przez	wykonawców	zaś	dokumenty	wymagane	w	pkt	6.4	winien	złożyć	
każdy	wykonawca.	

6.8	 Oświadczenia	wymagane	w	pkt.	6.1	oraz	6.4.5	winny	być	składane	w	formie	oryginału.		

6.9	 Dokumenty,	o	których	mowa	w	pkt	6.1.2	–	6.1.4	oraz	6.4.1	–	6.4.4	winny	być	składane		
w	formie	oryginału	lub	kopii	poświadczonej	za	zgodność	z	oryginałem	przez	wykonawcę	
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–	 poświadczenie	 winno	 zawierać	 odręczny	 lub	 w	 formie	 pieczęci		
/za	zgodność	z	oryginałem/.	

6.10	W	przypadku	Wykonawców	wspólnie	ubiegających	się	o	udzielenie	 zamówienia	oraz	w	
przypadku	 podmiotów,	 na	 zasobach	 których	 polega	 Wykonawca	 określonych		
w	art.	26	ust.	2b	ustawy,	kopie	dokumentów	dotyczących	odpowiednio	Wykonawcy	lub	
tych	 podmiotów	 są	 poświadczane	 za	 zgodność	 z	 oryginałem	 odpowiednio	 przez	
Wykonawcę		lub	te	podmioty.	

6.11	 W	przypadku	składania	elektronicznych	dokumentów	powinny	być	one	opatrzone		przez	
wykonawcę	 	 bezpiecznym	 podpisem	 elektronicznym	 	 weryfikowanym		
za	pomocą		ważnego	kwalifikowanego	certyfikatu.	

6.12	 Dokumenty	sporządzone	w	języku	obcym	należy	składać	wraz	z	tłumaczeniem	na	język	
polski	

									

7.	 Informacje	 o	 sposobie	 porozumienia	 się	 zamawiającego	 z	 wykonawcami	 oraz	
przekazywania	 oświadczeń	 lub	 dokumentów,	 a	 także	wskazanie	 osób	 uprawnionych	 do	
porozumiewania	 się	 z	 wykonawcami	 oraz	 adres	 poczty	 elektronicznej	 lub	 strony	
internetowej	zamawiającego.	

	

7.1		 W	 niniejszym	 postępowaniu	 wszelkie	 oświadczenia,	 wnioski,	 zawiadomienia	 oraz	
informacje	 należy	 przekazywać	 pisemnie,	 faksem	 lub	 drogą	 elektroniczną,		
z		zastrzeżeniem	dokumentów	i	oświadczeń	wymienionych	w	pkt	6	oraz	10.5.	

7.2	 Oświadczenia,	 wnioski,	 zawiadomienia	 oraz	 informacje	 należy	 przekazywać		
do	zamawiającego:	

		‐		 za	pomocą	faksu	na	nr	85	742	86	31lub	

		‐		 drogą	elektroniczną	na	e‐mail:	teatr@btl.bialystok.pl		

		‐	 pisemnie	na	adres:	Białostocki	Teatr	Lalek,	ul.	Kalinowskiego	1,	15‐875	Białystok,	

7.3		 Wszelkie	 oświadczenia,	 wnioski,	 zawiadomienia	 oraz	 informacje	 przekazywane	 	 przez		
wykonawcę	 	 powinny	 być	 	 podpisane	 przez	 osobę	 upoważnioną	 	 do	 występowania		
w	 imieniu	 wykonawcy	 	 albo	 przez	 osobę	 umocowaną	 	 przez	 osobę	 uprawnioną,	
w	 przypadku	 osób	 fizycznych	 przez	 wykonawcę	 albo	 przez	 osobę	 	 umocowaną	 przez	
wykonawcę.	 W	 przypadku	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się	 o	 udzielenie	
zamówienia	 oświadczenia,	 wnioski,	 zawiadomienia	 oraz	 informacje	 powinny	 	 być	
podpisane	przez	pełnomocnika.	

7.4		 Zamawiający	 udzieli	 wyjaśnień	 dotyczących	 treści	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	
zamówienia	 niezwłocznie,	 jednak	 nie	 później	 niż	 2	 dni	 przed	 upływem	 terminu	
składania	ofert,	pod	warunkiem,	że	wniosek	o	wyjaśnienie	 treści	specyfikacji	 istotnych	
warunków	 zamówienia	 wpłynie	 do	 zamawiającego	 nie	 później	 niż	 do	 końca	 dnia	 	 w	
którym	upływa	połowa	wyznaczonego	terminu	składnia	ofert.	

7.5		 Osobą	upoważnionym	do	kontaktowania	się	z	Wykonawcami	jest	Bogusław	Kasperuk	

7.6		 Adres	 strony	 internetowej,	 na	 której	 zamieszczone	 jest	 ogłoszenie	 o	 zamówieniu	 oraz	
specyfikacja	 istotnych	 	 warunków	 zamówienia:	 www.btl.bialystok.pl	 oraz	
www.btl.nowybip.pl	
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8.	Wymagania	dotyczące	wadium	

	

8.1		 Składający	 ofertę	 winien	 	 wnieść	 wadium	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert,		
w	wysokości	40.000	zł	(słownie:	czterdzieści	tysięcy	złotych	zł)		

8.2	 Wadium	może	być	wnoszone	w	następujących	formach:	

‐		 pieniądzu,	

‐		 poręczeniach	 bankowych	 lub	 poręczeniach	 spółdzielczej	 kasy	 oszczędnościowo‐
kredytowej,	z	tym,	że	poręczenie	kasy	jest	zawsze	poręczeniem	pieniężnym;	

‐		 gwarancjach	bankowych,	

‐		 gwarancjach	ubezpieczeniowych;	

‐		 poręczeniach	udzielanych	przez	podmioty	o	których	 	mowa	w	art.	6b	ust.5	pkt	2	
ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	 utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	 Rozwoju	
Przedsiębiorczości	(Dz.	U.	2014	poz.	1804	ze	zm.)	

8.3		 Wadium	 wnoszone	 w	 pieniądzu	 należy	 wpłacić	 przelewem	 na	 konto	 Zamawiającego:	
Banku	PEKAO	S.A.	O.	w	Białymstoku	numer	 konta:	 27	 1240	 5211	 1111	 0000	 4920	
0739,	 z	 dopiskiem:	 Zakończenie	modernizacji	 dużej	 sceny	 Białostockiego	 Teatru	
Lalek		i	jej	obrębu	‐	etap	V.	

	 Za	termin	wniesienia	wadium	przyjmuje	się	datę	uznania	rachunku	Zamawiającego.	

8.4		 W	 przypadku	 wniesienia	 wadium	 w	 formie	 gwarancji	 lub	 poręczenia	 dokument	
zabezpieczenia	 należy	 złożyć	 przed	 upływem	 terminu	 składania	 ofert	 w	 siedzibie	
Zamawiającego.	

8.5		 Wadium	 wniesione	 w	 formie	 gwarancji	 ubezpieczeniowej	 lub	 bankowej	 będzie	
akceptowane	 	 pod	 warunkiem,	 że	 jest	 zgodne	 z	 Prawem	 Zamówień	 Publicznych,	 a	 w	
szczególności:	

8.5.1	gwarancja	będzie	zawierała	wszystkie	przypadki	utraty	wadium	przez	wykonawcę			
określone	w	art.	46.	ust.	4a	i	ust.	5	Prawa	Zamówień	Publicznych	

8.5.2	okres	ważności	gwarancji	będzie	nie	krótszy	niż	okres	związania	ofertą	określony		
w	specyfikacji	istotnych	warunków	zamówienia	

8.6		 Wadium	 wniesione	 w	 formie	 poręczenia	 bankowego,	 poręczenia	 spółdzielczej	 kasy		
oszczędnościowo	 ‐	 kredytowej	 lub	 poręczenia	 udzielanego	 przez	 podmiot,	 o	 którym	
mowa	w	 art.	 6b	 ust.	 5	 pkt	 2	 ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	 utworzeniu	 Polskiej	
Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości		będzie	akceptowane	pod	warunkiem,	że	jest	zgodne	
z	Prawem	Zamówień	Publicznych,	a	w	szczególności:	

8.6.1	poręczenie	będzie	zawierało	wszystkie	przypadki	utraty	wadium	przez	wykonawcę	
określone	w	art.	46	ust.	4a	i	ust.	5	Prawa	Zamówień	Publicznych	

2. 	poręczenie	 będzie	 zawierało	 określony	 datą	 termin	 odpowiedzialności,	 nie	
krótszy	niż	okres	związania	ofertą	określony	w	Specyfikacji	 Istotnych	Warunków	
Zamówienia.	
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9.	Termin	związania	ofertą		

	

Każdy	wykonawca	będzie	związany	swoją	ofertą		30	dni	od	upływu	terminu	składania	ofert.		

	

10.	Opis	sposobu	przygotowania	ofert.	

	

10.1	 Ofertę	należy	napisać	pismem	czytelnym	w	języku	polskim.	Dokumenty	składające	się	na	
ofertę	sporządzone	w	języku	obcym	winny	być	składane	wraz		z	tłumaczeniem	na	język			
polski.	

10.2		 Ofertę	 należy	 sporządzić	 zgodnie	 z	 wymaganiami	 umieszczonymi	 	 w	 specyfikacji	 oraz	
dołączyć	wszystkie	wymagane	dokumenty	i	oświadczenia.	

10.3		 Każdy	wykonawca	może	złożyć	w	niniejszym	postępowaniu	tylko	jedną	ofertę.	

10.4		 Ofertę	należy	złożyć	w	trwale	zamkniętej	kopercie.	Koperta	powinna	być	zaadresowana	
na	adres	wskazany	w	pkt	1	SIWZ	i	oznakowana:	OFERTA:	„Zakończenie	modernizacji	
dużej	sceny	Białostockiego	Teatru	Lalek	i	jej	obrębu	‐	etap	V”	‐	nie	otwierać	przed	
terminem	otwarcia	ofert”	oraz	opatrzona	nazwą	i	dokładnym	adresem	Wykonawcy.	

	

UWAGA:	

10.5		 Wykonawcy	 zobowiązani	 są	 wraz	 z	 ofertą	 złożyć	 następujące	 dokumenty	 oraz	
oświadczenia:		

10.5.1	 Oświadczenia	 i	 dokumenty	wymagane	w	pkt.	 6	 specyfikacji	 istotnych	warunków	
zamówienia.	

10.5.2	 Formularz	 ofertowy	 (wg	 załącznika	 nr	 1)	 –	w	 przypadku	 składania	 oferty	 przez	
podmioty	występujące	wspólnie	należy	podać	nazwy	(firmy)	oraz	dokładne	adresy	
wszystkich	 wykonawców	 składających	 ofertę	 wspólną.	 Do	 formularza	 należy	
obowiązkowo	 załączyć	 wykaz	 oferowanego	 sprzętu	 i	 materiałów	 wg	
wymogów	wskazanych	w	załączniku	Nr	1A	do	SIWZ	pod	rygorem	odrzucenia	
oferty.		

10.5.3	 Jeżeli	 wykonawca	 przewiduje	 wykorzystanie	 innych	 materiałów	 niż	
materiały	 podane	 przez	 użycie	 znaków	 towarowych	 w	 dokumentacji	
projektowej	powinien	do	oferty	dołączyć	wykaz	towarów	(materiałów,	urządzeń)	
równoważnych	 określających	 ich	 nazwy	 (symbole,	 typy)	 oraz	 zawierający	
porównanie	 pomiędzy	 parametrami	 technicznymi	 i	 użytkowymi	 (jakościowymi	 i	
funkcjonalnymi)	 towarów	 (materiałów	 i	 urządzeń)	 opisanych	 w	 dokumentacji	
projektowej	 i	 towarów	 (materiałów	 i	 urządzeń)	 oferowanych	 przez	Wykonawcę	
oraz	 opisy	 techniczne	 oferowanych	 towarów	 (materiałów	 i	 urządzeń)	
równoważnych.	

10.5.4	 Pełnomocnictwo	 do	 reprezentowania	 w	 postępowaniu	 albo	 do	 reprezentowania		
w	 postępowaniu	 i	 zawarcia	 umowy,	 w	 przypadku	 wykonawców	 wspólnie	
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ubiegających	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	 zgodnie	 z	 art.23	 ustawy	 Prawo	
zamówień	publicznych	(dotyczy	również	wspólników	spółki	cywilnej).	

10.5.5	 Pełnomocnictwo	 do	 występowania	 w	 imieniu	 wykonawcy,	 w	 przypadku,	 gdy	
dokumenty	 składające	 się	 na	 ofertę	 podpisuje	 osoba,	 której	 umocowanie	 do	
reprezentowania	wykonawcy	nie	 będzie	wynikać	 z	 dokumentów	 załączonych	do	
oferty.	

10.5.6	 Dokumentację	techniczną	potwierdzającą,	że	oferowany	sprzęt	elektroakustyczny	
spełnia	 wymogi	 zamawiającego	 w	 zakresie	 wartości	 proponowanych	 w	
formularzu	ofertowym	podlegających	ocenie	w	kryterium	„WALORY	TECHNICZNE	
SYSTEMU	 ELEKTROAKUSTYCZNEGO”	 oraz	 w	 kryterium	 „WALORY	 TECHNICZNE	
SYSTEMU	 AKUSTYCZNEGO”	 (np.	 karty	 katalogowe,	 certyfikaty,	 zaświadczenia,	
dokumentacje	 techniczna	 producenta	 itp.)	 Wykonawca	 musi	 do	 oferty	 dołączyć	
dokumenty	 jednoznacznie	 wskazujące,	 że	 oferowany	 sprzęt	 spełnia	 parametry	
wskazane	 w	 przez	 wykonawcę	 w	 ofercie	 w	 części	 „WALORY	 TECHNICZNE	
SYSTEMU	 ELEKTROAKUSTYCZNEGO”	 oraz	 w	 kryterium	 „WALORY	 TECHNICZNE	
SYSTEMU	AKUSTYCZNEGO”.	

10.5.7	 Oświadczenie	wykonawcy	wg	wzoru	stanowiącego	załącznik	Nr	1B	do	SIWZ,	że	
oferowane	 fotele	 spełniają	 wymogi	 zamawiającego	 podane	 w	 opisie	 przedmiotu	
zamówienia	tj.	posiadają:	

a.		 Atest	 trudnopalności	 oferowanych	 foteli	 wg	 normy	 PN‐EN	 1021‐1	 oraz	
normy	PN‐EN	1021‐2	

b.		 Atest	toksyczności	wg	normy	PN‐88/B‐02855	

c.		 Atest	higieniczny	oferowanych	foteli	(np.	PZH)	

d.		 Atest	 odporności	 tapicerki	 na	 pilling	 wg	 PN‐EN	 ISO	 12945‐2:2002	 na	
zgodność	z	PN‐EN	14465:2005	

e.		 Atest	odporności	na	 ścieranie	 tkaniny	wg	normy	PN‐EN	 ISO	12947‐2:2000	
na	zgodność	z	PN‐EN	14465:2005/A1:2007	

	 Wykonawca	 będzie	 zobowiązany	 przedstawić	 te	 atesty	 podczas	 dostawy	 foteli	 ‐	
pod	rygorem	nieodebrania	przedmiotu	zamówienia	przez	zamawiającego.	

10.6		 W	 przypadku	 wykonawców	 wspólnie	 ubiegających	 się	 o	 udzielenie	 zamówienia	
dokumenty	 i	 oświadczenia	 składające	 się	 na	 ofertę	 powinny	 być	 podpisane	 przez	
pełnomocnika.	

10.7	 	Dokumenty,	o	których	mowa	w	pkt	10.5.3	winny	być	 składane	w	 formie	oryginału	 lub	
kopii	poświadczonej	za	zgodność	z	oryginałem	przez	wykonawcę	–	poświadczenie	winno	
zawierać	zapis	odręczny	lub	w	formie	pieczęci	/za	zgodność	z	oryginałem/.		

10.8	 Pełnomocnictwo,	 o	 którym	 mowa	 w	 pkt	 10.5.4	 i	 10.5.5	 powinno	 być	 przedstawione		
w	 formie	 oryginału	 lub	 kopii	 poświadczonej	 w	 drodze	 czynności	 notarialnej	 w	
rozumieniu	ustawy	z	dnia	14	lutego	1991	r.	Prawo	o	notariacie	(Dz.	U.	z	2014	r.poz.164	z	
póżn.zm)	

10.9	 Poprawki	 powinny	 być	 naniesione	 czytelnie	 oraz	 opatrzone	 podpisem/parafą	 	 osoby		
upoważnionej.	
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10.10	Ponadto	 zaleca	 się	 spięcie	 	 na	 trwałe	wszystkich	dokumentów,	 załączenie	 spisu	 treści	
oferty,	 ułożenie	 wszystkich	 wymaganych	 dokumentów	 zgodnie	 z	 kolejnością	 podaną			
w	specyfikacji	oraz	ponumerowanie	wszystkich	stron	oferty.	

	

	

11.	Miejsce	oraz	termin	składania	i	otwarcia	ofert.	

	

11.1	 Oferty	 należy	 składać	 w	 siedzibie	 Białostockiego	 Teatru	 Lalek	 ul.	 Kalinowskiego	 1,	
15‐875	Białystok	–	SEKRETRIAT	POKÓJ	Nr	203	

11.2	W	postępowaniu	wezmą	udział	tylko	te	oferty,	które	wpłynęły	do	Zamawiającego		do	dnia		
19	maja	2016	r.	do	godz.		10.00	na	adres	wskazany	w	pkt	11.1.	Decydujące	znaczenie		dla	
oceny	 zachowania	 	 powyższego	 terminu	 	 ma	 data	 i	 godzina	wpływu	 	 oferty	 na	 adres	
wskazany	w	pkt	11.1,	a	nie	data	jej	wysłania	przesyłką	pocztową	czy		kurierską	.		

11.3	 	 Otwarcie	 ofert	 nastąpi	 w	 siedzibie	 Białostockiego	 Teatru	 Lalek	 ul.	Kalinowskiego	 1,	
15‐875	Białystok	–POKÓJ	Nr	201	dnia	19	maja	2016	r.	o	godz.		10.30	

	

12.	Opis	sposobu	obliczania	ceny	

12.1		 Cena	 oferty	 jest	 ceną	 ryczałtową	 stanowiącą	wynik	 kalkulacji	własnej	Wykonawcy	we	
wszystkich	 branżach	 dokonanej	 na	 podstawie	 dokumentacji	 przetargowej.	 W	 cenie	
robocizny,	materiałów	i	sprzętu	należy	uwzględnić	wszystkie	koszty	narzutów.	Cenę	tą	
należy	 wpisać	 do	 zał.	 nr	 1.	 Razem	 wartość	 brutto	 stanowi	 cenę	 oferty.	 Wykonawca	
wypełni	Tabelę	w	załączniku	nr	1,	gdzie	poda	wartości	brutto	dla	poszczególnych	pozycji	
zadania,	razem	wartość	brutto	stanowi	sumę	wartości	brutto	wszystkich	pozycji.		

12.2	 Cena	 ryczałtowa	 winna	 obejmować	 pełny	 zakres	 robót	 określonych	 w	 dokumentacji	
projektowej	 oraz	 przedmiarach	 z	 zastrzeżeniem	 pkt	 3.2	 SIWZ.	 Ustalona	w	 ten	 sposób	
cena	ma	 charakter	 stały	 i	 niezmienny	 niezależnie	 od	 rozmiarów	 robót	 budowlanych	 i	
kosztów	ponoszonych	przez	wykonawcę	podczas	ich	realizacji.		

12.3	Oferta	musi	zawierać	ostateczną	cenę	obejmującą	wszystkie	koszty	związane	z	realizacją	
zamówienia,	 niezbędne	 do	 jego	 należytego	 wykonania	 z	 uwzględnieniem	 wszystkich	
opłat	i	podatków	w	szczególności:	

12.3.1		 koszty	 związane	 z	 realizacją	 przedmiotu	 umowy	 wynikające	 z	 postanowień	
umowy,	 dokumentacji	 projektowej,	 specyfikacji	 technicznej	 wykonania	 i	
odbioru	 robót	 budowlanych	 oraz	 obowiązujących	 w	 tym	 zakresie	 przepisów,	
norm,	decyzji,	warunków	technicznych,	zasad	współczesnej	wiedzy	technicznej	
i	 sztuki	 budowlanej,	 a	 także	 z	 technologii	 wykonania	 robót,	 konieczne	 dla	
prawidłowej	realizacji	przedmiotu	zamówienia,	

12.3.2		 koszty	związane	z	ubezpieczeniem	przedmiotu	umowy	w	tym	ubezpieczeniem	
terenu	 budowy	 od	 wszelkich	 szkód,	 które	 mogą	 zaistnieć	 w	 związku	 z	
określonymi	 zdarzeniami	 losowymi	 oraz	 od	 odpowiedzialności	 cywilnej	
dotyczącej	ludzi,	robót,	kradzieży,	ognia	i	innych	zdarzeń	losowych		a	także	od	
odpowiedzialności	 cywilnej	 	 za	 szkody	 i	 od	 	 następstw	 nieszczęśliwych	
wypadków	dotyczących	pracowników	i	osób	 trzecich	powstałych	w	związku	z	
prowadzonymi	 robotami	 budowlanymi,	 w	 tym	 ruchem	 pojazdów	
mechanicznych.	
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12.3.3		 koszty	wszelkich	robót	przygotowawczych,	w	szczególności	zagospodarowania	
terenu	 budowy,	 organizacji	 i	 utrzymania	 zaplecza	 socjalno‐magazynowego	
budowy,	 ogrodzenia	 terenu	 budowy,	 zrealizowania	 we	 własnym	 zakresie	
punktów	 poboru	 wody	 i	 	 energii	 elektrycznej,	 a	 także	 koszty	 zużycia	 wody	 i	
energii	elektrycznej	

12.3.4			 koszty		badań,	prób,	testów,	odbiorów	technicznych,	rozruchów	i	regulacji		
12.3.5			 koszty	związane	z	uporządkowaniem	terenu	budowy	i	zaplecza	 	oraz	terenów	

przyległych	bezpośrednio	z	nim	sąsiadujących		
12.3.6	 koszty	przygotowania	kompletnej	dokumentacji	powykonawczej,	
12.3.7		 koszty	wynikające	z	udzielonej	gwarancji	
12.3.8		 należny,	zgodnie	z	obowiązującymi	przepisami,	podatek	VAT		
12.3.9		 koszty	zabezpieczenia	i	oznakowania	terenu	budowy	wraz	ze	znajdującymi	się		

na	nim	urządzeniami,	
12.3.11		 koszty	dozoru	budowy,	
12.3.12	koszty	związane	z	wywozem	i	utylizacją	nieczystości	stałych	i	płynnych,		
12.3.13		 koszty	przygotowania	i	opracowania	dokumentacji	odbiorowej,	koszty	badań	i	

prób	niezbędnych	do	realizacji	przedmiotu	umowy.	
12.3.14	koszty	przeszkolenia	pracowników	z	obsługi	sprzętu.	
	

12.4		 Cenę		ofertową		należy	podać	w	formularzu		ofertowym	(wg	załącznika	nr	1)		

12.5		 Obliczenia	należy	dokonać	z	dokładnością		do	pełnych	groszy	(z	dokładnością		do	dwóch	
miejsc	 po	 przecinku	 zarówno	 przy	 kwotach	 netto	 jak	 i	 brutto)	 przy	 czym	 końcówki	
poniżej	0,5	grosza	pomija	się,	a	końcówki	0,5	grosza	i	wyższe		zaokrągla	się	do	1	grosza).	

12.6	 Zamawiający	 poprawi	 oczywiste	 omyłki	 pisarskie	 i	 oczywiste	 omyłki	 rachunkowe	 w	
treści	 oferty	 z	 uwzględnieniem	 konsekwencji	 rachunkowych	 dokonanych	 poprawek	w	
następujący	sposób:	

a.		 w	przypadku	sumowania	cen	na	poszczególne	części	zamówienia	–	jeżeli	obliczona	cena	
nie	odpowiada	sumie	cen	za	części	zamówienia,	Zamawiający	przyjmie,	że	prawidłowo	
podano	ceny	za	części	zamówienia;	

b.	 w	przypadku	rozbieżności	pomiędzy	ceną	brutto	oferty	podaną	liczbą	a	podaną	słownie	
Zamawiający	przyjmie,	że	prawidłowo	podano	ten	zapis,	który	odpowiada	właściwemu	
obliczeniu	ceny	

‐		niezwłocznie	zawiadamiając	o	tym	Wykonawcę,	którego	oferta	została	poprawiona.	

		

13.	Opis	kryteriów,	którymi	zamawiający	będzie	się	kierował	przy	wyborze	oferty	wraz		
z	podaniem	znaczenia		tych	kryteriów		oraz	sposobu	oceny	ofert.	

	

UWAGA:		

załączone	do	SIWZ	dokumentacje	techniczne	zawierają	propozycje	kryteriów	oceny	ofert	
przygotowane	przez	projektantów	–	jednak	wiążące	wykonawców	są	kryteria	wskazane	
w	tym	punkcie	SIWZ.	Zamawiający	anuluje	zapisy	dokumentacji	technicznych	w	zakresie	
proponowanych	kryteriów	oceny	ofert.	

	

13.1	Kryteriami	oceny	ofert	są:	
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1.	Oferowana	cena	–	52%	

W	 powyższym	 kryterium	 oceniana	 będzie	 cena	 brutto	 oferty.	 Maksymalną	 ilość	
punktów	 otrzyma	wykonawca,	 który	 zaproponuje	 najniższą	 cenę,	 pozostali	 będą	
oceniani	według	następującego	wzoru	:		

	

	 	 Najniższa	cena	z	ofert	niepodlegających	odrzuceniu	

PC=		 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐							 	 	 	 				x	52	

	 	 Cena	badanej	oferty	

	

gdzie:	PC		–	ilość	punktów,	jaką	dana	oferta	otrzyma	za	cenę	oferty	brutto	

	

2.	Okres	gwarancji	–	5%	

	

W	 powyższym	 kryterium	 oceniany	 będzie	 czas	 wysłużenia	 minimalnego	 okresu	
wymaganej	gwarancji.	Oferty	będą	oceniane	według	następującego	wzoru:		

PG	=	PG(f)	+	PG(e)+	PG(rb)	
	
gdzie:		
PG			‐	 ilość	punktów,	jaką	dana	oferta	otrzyma	za	oferowaną	gwarancję.	
PG(f)		‐	 ilość	punktów	za	wydłużenie	minimalnej	gwarancji	na	fotele.	
PG(e)	‐	 ilość	 punktów	 za	 wydłużenie	 minimalnej	 gwarancji	 na	 urządzenia	

elektroakustyczne	
PG(rb)	‐	 ilość	punktów	za	wydłużenie	minimalnej	gwarancji	na	roboty	budowlane		

Do	wzoru	zostaną	podstawione	wartości	wg	danych	zawartych	w	ofercie	wykonawcy	wg	
zasad:	

Wydłużenie	terminu	gwarancji	na	fotele	teatralne	–	PG(f):	

Gwarancja	minimalna:	tj.	24	miesiące	‐	0	pkt	

Wydłużenie	o	24	miesiące	–	1	pkt	

Wydłużenie	o	48	miesięcy	–	2	pkt	

Wydłużenie	terminu	gwarancji	na	sprzęt	elektroakustyczny	–	PG(e)	

Gwarancja	minimalna:	tj.	24	miesiące	‐	0	pkt	

Wydłużenie	o	24	miesiące	–	1	pkt	

Wydłużenie	o	48	miesięcy	–	2	pkt	
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Wydłużenie	 terminu	 gwarancji	 na	 roboty	 budowlane	 w	 tym	 wykończeniowe	 i	
montażowe	‐	PG(rb):	

Gwarancja	minimalna:	tj.	24	miesiące	‐	0	pkt	

Wydłużenie	o	24	miesiące	–	1	pkt	

Oferty	 z	 gwarancją	 krótszą	 od	 minimalnej	 zostaną	 odrzucone.	 Dla	 oferty	 bez	 podania	
okresu	 wydłużenia	 gwarancji	 zamawiający	 przyjmie	 gwarancję	minimalną.	 Podanie	 w	
ofercie	 dłuższego	 maksymalny	 punktowany	 okresu	 gwarancji	 spowoduje	 przyznanie	
wykonawcy	maksymalną	liczbę	punktów	w	tym	kryterium.	

	

3.	Jakość	–	43%	

	

W	powyższym	kryterium	oceniany	będzie	 jakość	 foteli	akustycznych	 i	parametry	wybranych	
urządzeń	 elektroakustycznych	 oraz	 materiałów	 akustycznych.	 Oferty	 będą	 oceniane	 według	
następującego	wzoru	:		

PJ	=	PJ(e)	+	PJ(a)	+PJ(f)	
gdzie:		

PJ–		 ilość	punktów,	jaką	dana	oferta	otrzyma,	za	kryterium	jakość	(maks	43	pkt)	
PJ(e)	‐		 ilość	 punktów	 za	 walory	 techniczne	 systemu	 elektroakustycznego	 (maks	

24,5	pkt)	

PJ(a)	‐		 ilość	punktów	za	walory	techniczne	systemu	akustycznego	(maks	12,5	pkt)	

PJ(f)‐			 ilość	punktów	za	jakość	foteli	(maks	6	pkt)	

	

Do	wzoru	zostaną	podstawione	wartości	wg	danych	zawartych	w	ofercie	wykonawcy	wg	
zasad:	

Punkty	za	walory	techniczne	systemu	elektroakustycznego:	

	 Na	podstawie	danych	wskazanych	przez	wykonawcę	w	załączniku	nr	1	do	SIWZ	 „Formularz	
ofertowy”	=	maksymalnie	można	uzyskać	24,5%	(24,5	pkt).	W	tym	kryterium	można	otrzymać	
maksymalnie	 24,5	 pkt.	 Ocena	 będzie	 dokonana	 na	 podstawie	 wskazań	 zawartych	 przez	
wykonawcę	w	załączniku	ofertowym.	

	
PJ(e)=	a	+	b	+	c	+	d	+	e	+	f	+	g	+	h	+	i	
	
	
Ocena	ofert	będzie	dokonywania	według	niżej	wymienionych	zasad:	
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a)	Ocena	regulacji	kątów	oferowanych	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07:	
	

Za	zaoferowanie	urządzeń	ZG 01‐07	zapewniających regulację kątów w zakresie od 0°	do	10°:  0	pkt

Za	zaoferowanie	urządzeń	ZG 01‐07	zapewniających regulację kątów w zakresie od 11°  0,5 pkt

Za	zaoferowanie	urządzeń	ZG 01‐07	zapewniających regulację kątów w zakresie od 12°:  1	pkt

Za	zaoferowanie	urządzeń	ZG 01‐07	zapewniających regulację kątów w zakresie od 13°  1,5 pkt

Za	zaoferowanie	urządzeń	ZG 01‐07	zapewniających regulację kątów w zakresie od 14°  2	pkt

Za	zaoferowanie	urządzeń	ZG 01‐07	zapewniających regulację kątów w zakresie od 15°	i	więcej:  2,5 pkt

	
b)	Ocena	wagi	oferowanych	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07:	
	

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07 o wadze do 15kg 0	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07 o wadze do 14kg 0,5 pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07 o wadze do 13kg 1,0 pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07 o wadze do 12kg 1,5 pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07 o wadze do 11kg 2	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	ZG	01‐07 o wadze do 10kg 2,5 pkt

	
c)	 Ocena	 szerokości	 wykorzystania	 zestawów	 głośnikowych	 niskotonowych	 SUB	 03‐04	 o	
kardioidalnej	lub	superkardioidalnej	charakterystyki	kierunkowości:	
	

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	lub głośników niskotonowych SUB 03‐04 bez	
kardioidalnej	lub	superkardioidalnej	charakterystyki	kierunkowości 

0	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	niskotonowych SUB 03‐ 04 o kardioidalnej lub	
superkardioidalnej	charakterystyce	kierunkowości	wytwarzanej	za	pomocą	minimum	2	
kanałów	wzmacniacza	mocy 

1	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	niskotonowych SUB 03‐04 o kardioidalnej lub	
superkardioidalnej	charakterystyce	kierunkowości	wytwarzanej	za	pomocą	1	kanału	
wzmacniacza	mocy 

2	pkt

	
d)	Ocena	wagi	mobilnych	zestawów	głośnikowych	lub	głośników	niskotonowych	SUB	03‐04:	
	

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	lub głośników niskotonowych SUB 03‐04 o wadze	nie	
wyższej	niż	65kg 

0	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	lub głośników niskotonowych SUB 03‐04 o wadze	nie	
wyższej	niż	60kg 

0,5 pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	lub głośników niskotonowych SUB 03‐04 o wadze	nie	
wyższej	niż	58kg 

1,0 pkt
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Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	lub głośników niskotonowych SUB 03‐04 o wadze	nie	
wyższej	niż	56kg 

1,5 pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	lub głośników niskotonowych SUB 03‐04 o wadze	nie	
wyższej	niż	54kg 

2	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	lub głośników niskotonowych SUB 03‐04 o wadze	nie	
wyższej	niż	52kg 

2,5 pkt

	
	
e)	Ocena	wagi	oferowanych	monitorów	scenicznych	MON	01‐02,	ZGH	01‐02:	
	

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 01‐02, ZGH 01‐02 o wadze nie wyższej	niż	26kg  	0	pkt,

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 01‐02, ZGH 01‐02 o wadze nie wyższej	niż	25kg  	0,5	pkt,

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 01‐02, ZGH 01‐02 o wadze nie wyższej	niż	24kg  	1,0	pkt,

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 01‐02, ZGH 01‐02 o wadze nie wyższej	niż	23kg  	1,5	pkt,

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 01‐02, ZGH 01‐02 o wadze nie wyższej	niż	22kg  	2	pkt,

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 01‐02, ZGH 01‐02 o wadzenie wyższej niż	21kg	
i	niższej 

	2,5	pkt.;

	
f)	Ocena	wagi	oferowanych	monitorów	scenicznych		MON	03‐06:		
	

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 03‐06: o wadze nie wyższej niż 26kg: 	0pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 03‐06: o wadze nie wyższej niż 24kg: 	1	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 03‐06: o wadze nie wyższej niż 22kg: 2	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 03‐06: o wadze nie wyższej niż 20kg: 	3	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 03‐06: o wadze nie wyższej niż 19kg: 	4	pkt

Za	zaoferowanie	zestawów	głośnikowych	MON 03‐06: o wadze nie wyższej niż 18kg i niższej:	  	5	pkt

	
g)	Ocena	ilości	dowolnie	programowalnych	klawiszy	sterownika	cyfrowej	konsolety	fonicznej	
	

Za	zaoferowanie	sterownika cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającego minimum 14 dowolnie	
programowanych	klawiszy	 

	0pkt

Za	zaoferowanie	sterownika cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającego minimum 15 dowolnie	
programowanych	klawiszy	 

	0,5	pkt

Za	zaoferowanie	sterownika cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającego minimum 16 dowolnie	
programowanych	klawiszy	 

1	pkt

Za	zaoferowanie	sterownika cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającego minimum 17 dowolnie	
programowanych	klawiszy 

	1,5	pkt
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Za	zaoferowanie	sterownika cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającego minimum 18 dowolnie	
programowanych	klawiszy	 

	2	pkt

Za	zaoferowanie	sterownika cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającego19 i więcej dowolnie	
programowanych	klawiszy	 

	2,5	pkt

	
	
h)	Ocena	możliwości	ilości	przetwarzania	sygnałów	wejściowych	systemu	cyfrowej	konsolety					
fonicznej:		
	

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej umożliwiającej przetwarzanie minimum	
90	kanałów	wejściowych	 

	0pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej umożliwiającej przetwarzanie minimum	
100	kanałów	wejściowych	 

	0,5	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej umożliwiającej przetwarzanie minimum	
110	kanałów	wejściowych	 

1,0	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej umożliwiającej przetwarzanie minimum	
120	kanałów	wejściowych	 

	1,5	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej umożliwiającej przetwarzanie minimum	
130	kanałów	wejściowych	 

	2	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej umożliwiającej przetwarzanie minimum	
140	kanałów	wejściowych	 

	2,5	pkt

	
i) Ocena	ilości	procesorów	efektowych	zainstalowanych	w	systemie	cyfrowej	konsolety	fonicznej:	
	

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającej minimum 8 procesorów	
efektowych	 

	0pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającej minimum 9 procesorów	
efektowych	 

	0,5	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającej minimum 10 procesorów	
efektowych	 

1,0	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającej minimum 11 procesorów	
efektowych 

	1,5	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającej minimum 12 procesorów	
efektowych	 

	2	pkt

Za	zaoferowanie	systemu	cyfrowej	konsolety fonicznej posiadającej minimum 14 procesorów	
efektowych	i	więcej 

	2,5	pkt
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Punkty	za	walory	techniczne	systemu	akustycznego:	

	 	 Na	podstawie	danych	wskazanych	przez	wykonawcę	w	załączniku	nr	1	do	SIWZ	„Formularz	
ofertowy”	=	maksymalnie	można	uzyskać	12,5	%	(12,5	pkt).	W	tym	kryterium	można	otrzymać	
maksymalnie	 12,5	 pkt.	 Ocena	 będzie	 dokonana	 na	 podstawie	 wskazań	 zawartych	 przez	
wykonawcę	w	załączniku	ofertowym.	

PJ(a)=	a	+	b	+	c	+	d	+	e		
	
Ocena	ofert	będzie	dokonywania	według	niżej	wymienionych	zasad:	
	

a) Ocena	tolerancji	współczynników	pochłaniania	dźwięku	paneli	ściennych	pochłaniających	z	
pozycji	5.1	tabeli	Projektu	Akustyki	Wnętrz	(np.	Ecophon	Akusto	Wall	C	Texona):		

	

Za	zaoferowanie	paneli	ściennych	spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	dźwięku	
w	zakresie	tolerancji:	+10/‐10%	 

	0pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	ściennych	spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	dźwięku	
w	zakresie	tolerancji:	+9/‐9%	 

	0,5pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	ściennych	spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	dźwięku	
w	zakresie	tolerancji:	+8/‐8%	 

	1 pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	ściennych	spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	dźwięku	
w	zakresie	tolerancji:	+7/‐7%	 

	1,5 pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	ściennych	spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	dźwięku	
w	zakresie	tolerancji:	+6/‐6%	 

	2 pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	ściennych	spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	dźwięku	
w	zakresie	tolerancji:	+5/‐5%	i	mniej	 

	2,5 pkt.

	

b) Ocena	tolerancji	współczynników	pochłaniania	dźwięku	płyty	akustycznej	z	wełny	drzewnej	z	
pozycji	5.2	Projektu	Akustyki	Wnętrz	(np.	Heradesign	Plano	25	mm	z	warstwą	30	mm	wełny	
mineralnej	 o	 gęstości	 40‐60	 kg	 m3,	 wysokość	 konstrukcyjna	 min.	 55	 mm	 lub	 rozwiązanie	
równoważne):	

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+10/‐10%	 

	0pkt.,

Za	 zaoferowanie	 paneli ściennych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+9/‐9%	 

	0,5pkt.,

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+8/‐8%	 

	1	pkt.,

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+7/‐7%	 

	1,5 pkt.

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+6/‐6%	 

	2	pkt.,
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Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+5/‐5%	i	mniej	 

	2,5 pkt.

	

c)	 Ocena	tolerancji	współczynników	pochłaniania	dźwięku	płyty	akustycznej	z	wełny	drzewnej	z	
pozycji	5.3	Projektu	Akustyki	Wnętrz	(np.	np.	Heradesign	Superfine	35	mm	z	warstwą	50		mm	
wełny	 mineralnej	 o	 gęstości	 40‐60	 kg	 m3,	 wysokość	 konstrukcyjna	 min.	 85	 mm	 lub	
rozwiązanie	równoważne):	

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+10/‐10%	 

	0pkt.,

Za	 zaoferowanie	 paneli	 ściennych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+9/‐9%	 

	0,5pkt.,

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+8/‐8%	 

	1	pkt.,

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+7/‐7%	 

	1,5	pkt.

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+6/‐6%	 

	2	pkt.,

Za	 zaoferowanie	 płyt	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+5/‐5%	i	mniej	 

	2,5	pkt.

	

d)		 Ocena	tolerancji	współczynników	pochłaniania	dźwięku	paneli	akustycznych	z	wełny	szklanej,	
wysokość	konstrukcyjna	200	mm,	montowane	na	fabrycznej	konstrukcji,	z	pozycji	6.1	Projektu	
Akustyki	Wnętrz	(np.	Ecophon	Master	A	lub	rozwiązanie	równoważne):	

Za	 zaoferowanie	paneli	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+10/‐10%	 

	0pkt.,

Za	 zaoferowanie	paneli	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+9/‐9%	 

	0,5pkt.,

Za	 zaoferowanie	paneli	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+8/‐8%	 

	1	pkt.,

Za	 zaoferowanie	paneli	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+7/‐7%	 

	1,5	pkt.,

Za	 zaoferowanie	paneli	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+6/‐6%	 

	2	pkt.,

Za	 zaoferowanie	paneli	 akustycznych	 spełniających wymagany współczynnik pochłaniania	
dźwięku	w	zakresie	tolerancji:	+5/‐5%	i	mniej	 

	2,5	pkt.

	

e)		 Ocena	 wartości	 współczynnika	 dyfuzji	 ustroju	 akustycznego	 z	 pozycji	 4.2	 ‐	 Dyfuzory	
Schroedera	 2	 D	 ze	 sztywnego	 materiału	 EPS,	 o	 wymiarach	 600	mm	 x	 600	 mm	 (należy	
dostarczyć	 kartę	 katalogową	 producenta	 z	 wykresem	 oraz	 tabelą	 współczynnika	 dyfuzji	
potwierdzającą	spełniania	wymagania):	
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Za	zaoferowanie	paneli	akustycznych	4.2		Dyfuzorów Schroedera 2D o współczynniku	dyfuzji	w	
paśmie	nie	węższym	niż	250Hz‐4000Hz	o	wartości	0,20	lub	poniżej 

	0pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	akustycznych	4.2		Dyfuzorów Schroedera 2D o współczynniku	dyfuzji	w	
paśmie	nie	węższym	niż	250Hz‐4000Hz	o	wartości	0,21‐0,29 

	0,5pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	akustycznych	4.2		Dyfuzorów Schroedera 2D o współczynniku	dyfuzji	w	
paśmie	nie	węższym	niż	250Hz‐4000Hz	o	wartości	0,30‐0,39 

	1	pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	akustycznych	4.2		Dyfuzorów Schroedera 2D o współczynniku	dyfuzji	w	
paśmie	nie	węższym	niż	250Hz‐4000Hz	o	wartości	0,40‐0,49 

	1,5 pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	akustycznych	4.2		Dyfuzorów Schroedera 2D o współczynniku	dyfuzji	w	
paśmie	nie	węższym	niż	250Hz‐4000Hz	o	wartości	0,50‐0,59 

	2	pkt.,

Za	zaoferowanie	paneli	akustycznych	4.2		Dyfuzorów Schroedera 2D o współczynniku	dyfuzji	w	
paśmie	nie	węższym	niż	250Hz‐4000Hz	o	wartości	0,60	i	powyżej 

	2,5 pkt.

	

	

Punkty	za	jakość	foteli:	

	 	 Wykonawcy	 zostaną	 wezwani	 do	 przygotowania	 i	 przeprowadzenia	 w	 siedzibie	
zamawiającego	 w	 wyznaczonym	 wcześniej	 terminie	 prezentacji	 oferowanych	 foteli.	 Fotele	
użyte	podczas	prezentacji	nie	mogą	posiadać	oznaczeń	wskazujących	na	konkretny	model	lub	
producenta	 oraz	 innych	 oznaczeń	 pozwalających	 na	 identyfikację	 producenta.	
Nieprzedstawienie	fotela	do	prezentacji	będzie	oznaczało	przyznanie	ofercie	minimalnej	liczby	
punktów	 za	 kryterium	 jakość	 (tj.	 zero).	 Podczas	 prezentacji	 zostaną	 zbadane	 następujące	
elementy	foteli:	

	

Jakość	materiału	(maksymalnie	1	pkt):	

Jakość	niska		 –	0	pkt		

Jakość	średnia		 –	0,5	pkt		

Jakość	wysoka		 –	1	pkt		

Badanie	 obejmie:	 podatność	 materiału	 na	 zaciągnięcia,	 sposób	 naciągnięcia	 materiału,	 rodzaj	
materiału,	występowanie	odkształceń	powstających	podczas	użytkowania	itp.	

	

Wykończenie	‐	szwy	(maksymalnie	1	pkt):	

Jakość	niska		 –	0	pkt		

Jakość	średnia		 –	0,5	pkt		

Jakość	wysoka	 	–	1	pkt	

Badanie	obejmie:	 jednolitość	 szwów,	 równość	wykończenia,	podatność	 szwów	na	 rozciągnięcie,	
wystające	nitki,	odstające	elementy	materiału	przy	połączeniach,	luki	w	obszyciu	itp.	
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Jakość	połączeń	i	wykończenia	poszczególnych	elementów	fotela		(maksymalnie	1	pkt):	

Jakość	niska	–	0	pkt	

Jakość	średnia	–	0,5	pkt	

Jakość	wysoka	–	1	pkt	

Badanie	 obejmie:	 równe	 wykończenie	 połączeń	 elementów	 fotela	 bez	 luk	 i	 nierówności,	
podatność	połączeń	na	odkształcenia,	wystające	elementy	itp.		

	

Jakość	 przygotowania	 elementów	 drewnianych	 np.	 podłokietnik,	 panel	 akustyczny	
perforowany	(maksymalnie	1	pkt):	

Jakość	niska	–	0	pkt	

Jakość	średnia	–	0,5	pkt	

Jakość	wysoka	–	1	pkt	

Badanie	 obejmie:	 równość	 wykończeń	 drewnianych,	 rodzaj	 zastosowanego	 materiału	 i	 jego	
gładkość	oraz	rodzaj	brak	odkształceń,	trwałość	zastosowanych	technik	wykończeniowych	itp.	

	

Komfort	siedzenia	(maksymalnie	1	pkt):	

Jakość	niska	–	0	pkt	

Jakość	średnia	–	0,5	pkt	

Jakość	wysoka	–	1	pkt	

Badanie	obejmie:	komfort	siedzenia	osób	niskich	 i	wysokich,	sposób	ułożenia	nóg	 i	rąk	podczas	
siedzenia,	wystające	elementy	utrudniające	komfort	siedzenia,	miękkość	siedziska	i	oparcia	itp.		

	

Estetyka	(maksymalnie	1	pkt):	

Jakość	niska	–	0	pkt	

Jakość	średnia	–	0,5	pkt	

Jakość	wysoka	–	1	pkt	

Badanie	obejmie:	proporcjonalność	poszczególnych	elementów	 fotela,	dopasowanie	bryły	 fotela	
do	wystroju	i	wyposażenia	sali	widowiskowej	itp.	

	

Oceny	dokona	specjalnie	powołana	komisja	składająca	się	z	pracowników	zamawiającego.	
Każdy	 członek	 komisji	 indywidualnie	 przyzna	 określoną	 liczbę	 punktów.	 Poszczególne	
oceny	 zostaną	 uzasadnione	 i	 udokumentowane	 protokolarnie.	 Następnie	 komisja	
przetargowa	 dokona	 uśrednienia	 liczby	 punktów	 przyznanych	 przez	 każdego	 członka	
komisji	 i	 obliczy	 finalną	 liczbę	 punktów,	 jako	 średnią	 arytmetyczną	 z	 dokładnością	 do	
dwóch	miejsc	po	przecinku.	Maksymalna	liczba	punktów	=	6.	



                    Białostocki Teatr Lalek  
 

24 

	

13.2	 Łączna	 ilość	 punktów	 otrzymanych	 przez	 wykonawcę	 będzie	 sumą	 iloczynów	 punktów	
przyznanych	w	poszczególnych	kryteriach	i	wag	danego	kryterium.	

PO	=	PC	+	PG	+	PJ	

Gdzie		

PO	–	suma	punktów	przyznanych	danej	ofercie	

PC	–	punkty	w	kryterium	cena	

PG	–	punkty	w	kryterium	Gwarancja	

PJ	–	punkty	w	kryterium	Jakość	

13.3		 Zamawiający	wybierze	ofertę,	która	uzyska	największą	liczbę	punktów.	

					

		14.		 Informacje	o	formalnościach,	jakie	powinny	zostać	dopełnione	po	wyborze	oferty	w	celu	
zawarcia	umowy		w	sprawie		zamówienia	publicznego.	

					

14.1	 Wykonawca,	 którego	 oferta	 zostanie	 wybrana	 zobowiązany	 jest	 przed	 podpisaniem	
umowy:	

‐		 przedłożyć	dowód	osobisty	‐	w	przypadku	gdy	wykonawcą	jest	osoba	fizyczna	

‐		 wnieść	zabezpieczenie	należytego	wykonania	umowy	

‐		 opracować	 i	 przedłożyć	 jednolity	 rzeczowo‐finansowych	 harmonogram	 robót		
budowlanych	 z	 uwzględnieniem	 technologicznej	 kolejności	 realizacji	 poszczególnych	
elementów	 robót	 wraz	 z	 okresami	 przeznaczonymi	 na	 niezbędne	 próby,	 odbiory,	
rozruch,	 przeglądy	 zatwierdzenia	 i	 uzgodnienia,	 które	 po	 podpisaniu	 przez	 strony	
umowy	będą	stanowiły	integralną	jej	część‐	jako	załącznik	Nr	1.		

14.2	 Wykonawca,	 którego	 oferta	 zostanie	 wybrana	 zobowiązany	 jest	 podpisać	 umowę	 w	
miejscu	wskazanym	przez	Zamawiającego,	zgodną	ze	specyfikacją		Istotnych	Warunków	
Zamówienia		wraz	z	załącznikami	oraz	złożoną	ofertą	,	w	terminie	wyznaczonym		przez		
Zamawiającego.	 Osoby	 podpisujące	 umowę	 powinny	 posiadać	 ze	 sobą	 dokument	
potwierdzający	 ich	umocowanie	do	podpisania	umowy	o	 ile	umocowanie	 to	nie	będzie	
wynikać	z	dokumentów		załączonych	do	oferty.	

	

						15.	Wymagania	dotyczące	zabezpieczenia	należytego	wykonania	umowy	

15.1		 Zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 umowy	 w	 wysokości	 10%	 ceny	 całkowitej	
podanej	 w	 ofercie	 należy	 złożyć	 przed	 podpisaniem	 umowy	w	 jednej	 z	 następujących	
postaci:	

‐		 pieniądzu;	
‐		 poręczeniach	 bankowych	 lub	 poręczeniach	 spółdzielczej	 kasy	

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

‐		 gwarancjach	bankowych;	
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‐		 gwarancjach	ubezpieczeniowych	
‐		 poręczeniach	udzielanych	przez	podmioty,	o	których	mowa		w	art.	6b	ust.	5	

pkt.	 2	 ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	 utworzeniu	 	 Polskiej	 Agencji	
Rozwoju	Przedsiębiorczości	(Dz.	U.	2014	poz.	1804	ze	zm.)	

	
	15.2			 Zabezpieczenie	należytego	wykonania	umowy	wnoszone	przelewem	należy	wpłacać	na	

konto	 	 Zamawiającego: Banku	PEKAO	S.A.	O.	w	Białymstoku	numer	 konta:	 27	 1240	
5211	1111	0000	4920	0739	

15.3		 	 W	 przypadku	 wnoszenia	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 umowy	 przelewem,		
za	termin	jego	wniesienia	przyjmuje	się	datę	uznania		rachunku	Zamawiającego	

15.4		 	 Zabezpieczenie	 należytego	 wykonania	 umowy	 wniesione	 w	 formie	 poręczenia	
bankowego,	 poręczenia	 spółdzielczej	 kasy	 oszczędnościowo‐	 kredytowej,	 gwarancji	
bankowej,	 gwarancji	 ubezpieczeniowej	 lub	 poręczenia	 udzielanego	 przez	 podmiot,	 o	
którym	mowa	w	 art.	 6b	 ust.	 5	 pkt.	 2	 ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	 utworzeniu	
Polskiej	Agencji	Rozwoju	Przedsiębiorczości	będzie	akceptowana	pod	warunkiem,	że	jest	
zgodne	z	Prawem	Zamówień	Publicznych	oraz	zawieraną	umową,	a	w	szczególności:	

																								15.4.1	 100%	wartości	 zabezpieczenia	 należytego	wykonania	 umowy	 będzie	 zawierało	
określony	 datą	 termin	 odpowiedzialności	 wykonawcy	 za	 niewykonanie	 lub	
nienależyte	 wykonanie	 zamówienia,	 nie	 krótszy	 niż	 termin	 obejmujący	 okres	
przewidziany	 umową	 na	 odbiór	 końcowy	 przedmiotu	 umowy	 i	 okres	 30	 dni	 po	
odbiorze.	

																																		15.4.2.		 30%	 wartości	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 umowy	
pozostawione	 na	 zabezpieczenie	 roszczeń	 z	 tytułu	 rękojmi	 za	 wady	 będzie	
zawierało	określony	datą	termin	odpowiedzialności	Wykonawcy	z	tytułu	rękojmi	
za	wady,	nie	krótszy	niż	okres	rękojmi	i	obejmujący	dodatkowy	okres	15	dni.	

15.5	 W	 przypadku	 wniesienia	 zabezpieczenia	 należytego	 wykonania	 umowy	 w	 formie	
poręczenia	 bankowego,	 poręczenia	 spółdzielczej	 kasy	 oszczędnościowo‐kredytowej,	
gwarancji	 bankowej,	 gwarancji	 ubezpieczeniowej	 lub	 poręczenia	 udzielanego	 przez	
podmiot,	 o	 którym	mowa	w	 art.	 6b	 	 ust.	 5	 	 pkt.2	 ustawy	 z	 dnia	 9	 listopada	 2000	 r.	 o	
utworzeniu	 Polskiej	 Agencji	 	 Rozwoju	 Przedsiębiorczości,	 dokument	 	 zabezpieczenia	
należy	złożyć	w	siedzibie	zamawiającego,	przed	podpisaniem	umowy.	

	

	16.	Istotne	dla	stron	postanowienia,	które	zostaną	wprowadzone	do	treści	zawieranej	umowy	
w	 sprawie	 zamówienia	publicznego,	 ogólne	warunki	umowy	 albo	wzór	umowy,	 jeżeli	
zamawiający	wymaga		od	wykonawcy,	aby	zawarł	z	nim	umowę	w	sprawie		zamówienia	
publicznego	na	takich	warunkach																							

	 	 	

Wzór	 umowy	 stanowi	 załącznik	 nr	 11	 do	 niniejszej	 specyfikacji	 istotnych	 warunków	
zamówienia.	 Przewidywane	 zmiany	 umowy	 zawarto	 we	 wzorze	 umowy	 stanowiącym	
integralną	część	SIWZ.	

	

17.	 Wymagania	 dotyczące	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 której	 przedmiotem	 są	 roboty	
budowlane,	 których	 niespełnienie	 	 spowoduje	 zgłoszenie	 	 przez	 zamawiającego	
odpowiednio	 zastrzeżeń	 lub	 sprzeciwu	 oraz	 informacje	 o	 umowach	 	 o	
podwykonawstwo,	 których	 przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	 usługi,	 które	 z	 uwagi	 na	
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wartość	 lub	 przedmiot	 tych	 dostaw	 lub	 usług,	 nie	 podlegają	 obowiązkowi		
przedkładania	zamawiającemu				

	

17.1		 Zgłoszenie	 przez	 zamawiającego	 odpowiednio	 zastrzeżeń	 lub	 sprzeciwu	 spowoduje	
niespełnienie	następujących	wymagań	dotyczących	umowy,	o	podwykonawstwo,	której	
przedmiotem	są	roboty	budowlane:	

17.1.1		 brak	formy	pisemnej,	

		17.1.2		 niezgodność	 z	 prawem	w	 szczególności	 przepisami	Kodeksu	Cywilnego	 i	 ustawy	
Prawo	Zamówień	publicznych,	

		17.1.3	 Brak	 postanowień	 umożliwiających	 Zamawiającemu	 przeprowadzenie	 kontroli	
sposobu	 realizacji	 przedmiotu	 umowy	 przez	 podwykonawcę	 lub	 dalszego	
podwykonawcę.	

		17.1.4	 brak	 dokładnego	 określenia	 zakresu	 robót	 powierzonych	 do	 podwykonania	 oraz	
terminów	ich	wykonania,	

		17.1.5	 	 wyznaczenie	 terminu	 zapłaty	 dłuższego	 niż	 określony	 w	 umowie	 w	 sprawie	
zamówienia	publicznego,	

		17.1.6	 wprowadzenie	 zapisów	 wyłączających	 odpowiedzialność	 Wykonawcy	 wobec	
Zamawiającego	za	realizację	całości	przedmiotu	umowy,	

		17.1.7	 brak	 warunku	 zaakceptowania	 projektu	 umowy	 o	 podwykonawstwo,	 umów		
o	 podwykonawstwo,	 lub	 jej	 zmian	 na	 zasadach	 określonych	 umową	 w	 sprawie	
zamówienia	publicznego,	

		17.1.8			 zawarcie	postanowień	sprzecznych	z	umową	w	sprawie	zamówienia	publicznego,	

		17.1.9		brak	zapisów	zabraniających	dokonanie	cesji	wierzytelności	przez	Podwykonawcę		
i	dalszego	Podwykonawcę	bez	zgody	Zamawiającego.	

17.2			 Obowiązkowi	przedkładania	zamawiającemu		nie	podlegają	umowy	o	podwykonawstwo,	
których	 przedmiotem	 są	 dostawy	 lub	 usługi	 o	 wartości	 mniejszej	 niż	 0,5%	 wartości	
umowy	w	sprawie	zamówienia	publicznego	z	wyłączeniem	umów	o	podwykonawstwo		o	
wartości	większej	niż	5.000,00	PLN.	

	

				18.	 Pouczenie	 o	 środkach	 ochrony	 prawnej	 przysługujących	 Wykonawcy	 w	 toku	
postępowania	o	udzielenie	zamówienia	

	

18.1		 Środki	ochrony	prawnej	przysługują	wykonawcy,	 a	 także	 innemu	 	podmiotowi,	 jeżeli	
ma	 lub	miał	 interes	w	uzyskaniu	danego	 zamówienia	 oraz	 poniósł	 lub	może	ponieść	
szkodę	w	wyniku	naruszenia		przez	Zamawiającego	przepisów	ustawy.	

18.2		 Odwołanie.	

18.2.1	Odwołanie	przysługuje	wobec	czynności:	

18.2.1.1		 opisu	 sposobu	 dokonywania	 oceny	 spełniania	 warunków	 udziału	 w	
postępowaniu		
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18.2.1.2		 wykluczenia	odwołującego	z	postępowania	o	udzielenie	zamówienia	

18.2.1.3			 odrzucenia	oferty		odwołującego	

18.2.2	 Odwołanie	 powinno	 wskazywać	 czynności	 lub	 zaniechania	 czynności		
zamawiającego,	 której	 zarzuca	 się	 niezgodność	 	 	 z	 przepisami	 ustawy,	 zawierać	
zwięzłe	przedstawienie	zarzutów,	określać	żądanie		oraz		wskazywać	okoliczności	
faktyczne	i	prawne		uzasadniające	wniesienie		odwołania		

18.2.3	Odwołanie	wnosi	się	do	Prezesa		Krajowej	Izby	odwoławczej			 	w	formie	pisemnej		
albo	 elektronicznej	 opatrzonej	 bezpiecznym	 podpisem	 	 elektronicznym			
weryfikowanym	za	pomocą		ważnego	kwalifikowanego		certyfikatu	.		

18.2.4	Odwołanie	wnosi	się	w	terminie		5	dni	od	dnia	przesłania		informacji		o	czynności	
zamawiającego	 stanowiącej	 	 podstawę	 jego	wniesienia	 ‐	 jeżeli	 zostały	 przesłane		
w	sposób	określony	w	art.	27	ust.	2	ustawy,	albo	w	terminie	10	dni		‐	jeżeli	zostały	
przesłane	w	inny	sposób	.	

18.2.5	 Odwołanie	 wobec	 treści	 ogłoszenia	 o	 zamówieniu,	 a	 także	 wobec	 postanowień	
specyfikacji		istotnych	warunków	zamówienia,	wnosi	się	w	terminie	5	dni		od	dnia	
zamieszczenia	 ogłoszenia	 w	 Biuletynie	 Zamówień	 Publicznych	 lub	 specyfikacji	
istotnych	warunków	zamówienia		na	stronie	internetowej	

18.2.6	Odwołanie	wobec	 czynności	 innych	niż	 określone	w	pkt	18.2.4	 i	 18.2.5	wnosi	 się		
w	 terminie	 5	 dni	 od	 dnia,	 w	 którym	 powzięto	 lub	 przy	 zachowaniu	 należytej	
staranności	 można	 	 było	 powziąć	 	 wiadomość	 o	 	 okolicznościach	 stanowiących		
podstawę	jego	wniesienia		

18.3	 	Wykonawca	może	 	w	 terminie	 przewidzianym	do	wniesienia	 odwołania	 	 poinformować	
zamawiającego	 	o	niezgodnej	z	przepisami	ustawy	 	czynności	podjętej	przez	 	niego	 lub	
zaniechaniu	 	 czynności,	 do	 której	 jest	 on	 zobowiązany	 na	 podstawie	 Ustawy	 	 Prawo	
Zamówień	Publicznych,	na	które	nie	przysługuje	odwołanie			zgodnie	z	pkt	18.2.		

18.4		 Skarga	do	sądu.	

18.4.1	 Na	 orzeczenie	 Krajowej	 Izby	 Odwoławczej	 stronom	 oraz	 uczestnikom	
postępowania	odwoławczego		

18.4.2	 Skargę	 wnosi	 się	 do	 Sądu	 Okręgowego	 właściwego	 dla	 siedziby	 albo	 miejsca	
zamieszkania	Zamawiającego	

18.4.3	 	 Skargę	 wnosi	 się	 za	 pośrednictwem	 Prezesa	 Izby	 	 w	 	 terminie	 7	 dni	 od	 dnia	
doręczenia	 	 orzeczenia	 Izby,	 przesyłając	 jednocześnie	 jej	 odpis	 przeciwnikowi	
skargi.	 Złożenie	 skargi	 w	 placówce	 pocztowej	 	 operatora	 	 wyznaczonego	 w	
rozumieniu	 	ustawy	z	dnia	 	23	 listopada	 	2012	r.	 ‐	Prawo	pocztowe	(Dz.	U.	2012	
poz.	1529)	jest	równoznaczne	z	jej	wniesieniem.	

18.4.4	 	 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	o	zmianę	orzeczenia		w	całości	lub	w	części		

18.4.5		W	postępowaniu	toczącym	się	na	skutek	wniesienia	skargi	nie	można		rozszerzyć	
żądania	odwołania	ani	występować	z	nowymi	żądaniami.	
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Załącznikami	do	Specyfikacji	Istotnych	Warunków	Zamówienia	są:	

„Formularz	ofertowy”	  Załącznik	nr 1

Wykaz	oferowanego sprzętu	i	urządzeń Załącznik	Nr 1A

Oświadczenie	 wykonawcy	 o	 spełnianiu przez oferowane fotele wymagań	
zamawiającego 

Załącznik	Nr 1B

Oświadczenie	o	spełnieniu	warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.	44	
i	22	ust.	1	ustawy 

Załącznik	nr 2

Oświadczenie	 o	 braku	 podstaw	 do	 wykluczenia z postępowania o udzielenie	
zamówienia	na	podstawie	art.	24	ust.	1	ustawy	

Załącznik	nr 3

Wykaz	robót	budowlanych	  Załącznik	nr 4

Oświadczenie	o	potencjale	kadrowym Załącznik	nr 5

Lista	 podmiotów	 należących	 do	 tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu	
ustawy	z	dnia	16	lutego	2007r.	o	ochronie	konkurencji	i	konsumentów	(Dz.	U.	Nr	
50,	poz.	331,	z	późn.	zm,		 

Załącznik	nr 6

Informacja	o	tym,	że Wykonawca	nie należy do grupy kapitałowej Załącznik	nr 7

Opis	przedmiotu	zamówienia	–	akustyka Załącznik	nr 8

Opis	przedmiotu	zamówienia	elektroakustyka Załącznik	nr 9

Opis	przedmiotu	zamówienia	–	branża budowlana i instalacje klimatyzacji Załącznik	nr 10

Wzór	umowy	  Załącznik	nr 11

	

	
	 


