
Opera Bałtycka w Gdańsku: Wykonanie remontu pokoi gościnnych w budynku Opery Bałtyckiej w

Gdańsku.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

Ogłoszenie nr 580737-N-2019 z dnia 2019-07-31 r. 



Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Bałtycka w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 19032060085919,

ul. Aleja Zwycięstwa  15 , 80-219  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 7634912/13, e-mail

satorod@poczta.onet.pl, faks 587 634 914. 

Adres strony internetowej (URL): www.operabaltycka.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak 

https://operabaltycka.pl/pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia



Tak 

https://operabaltycka.pl/pl/przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie

Nie 

adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Osobiście, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty kurierskiej 

Adres: 

Sekretariat Opery Batyckiej w 80-219 Gdańsku, Al. Zwycięstwa 15, I piętro, pokój 131

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pokoi gościnnych w



budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku. 

Numer referencyjny: RZP/1/2019 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy: 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie remontu pokoi gościnnych w

budynku Opery Bałtyckiej w Gdańsku, przy Al. Zwycięstwa 15. 2. Zakres robót budowlanych obejmuje

wykonanie remontu pokoi gościnnych włącznie z instalacjami (c.o., wod.-kan., elektryczna, instalacje

niskiego napięcia w tym sygnalizacji pożaru). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: a)

dokumentacja projektowa – załącznik 9 do siwz. b) przedmiar robót – załącznik 8 do siwz. 4.

Wykonawca, w ramach niniejszego postępowania zobowiązany jest do wykonania dokumentacji

technicznej powykonawczej - po wykonaniu robót objętych zakresem zamówienia zostanie opracowany i

przekazany zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej opracowanej w wersji papierowej

oraz elektronicznej edytowalnej (rysunki- Auto Cad, pliki tekstowe – Word lub Open Office oraz w

formacie PDF). 5. Wykonawca udzieli na wykonany przedmiot zamówienia co najmniej 36 miesięcznej

rękojmi i 36 miesięcznej gwarancji. Dłuższy niż 36 miesięcy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie

z zasadami określonymi w XIV niniejszej SIWZ. 6. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na



rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi a także zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1409 z późn. zm.).

Dokumenty należy przedstawić do wglądu w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem

końcowym. 7. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca przedmiotu

zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia

umowy i wykonania zamówienia. Ewentualne koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

Wizji lokalnej można dokonać w dniach od poniedziałku do piątku w godz.10.00-14.00 w terminie

uzgodnionym z Zamawiającym, pod numerem 502 756 955. 8. W przypadku, gdy w dokumentacji

przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń,

Zamawiający dopisuje wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów i

urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i

eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w dokumentacji, a w szczególności: - zapewnienia

spełnienia tych samych funkcji, - zapewnienia urządzeń wykonanych z materiałów określonych w

dokumentacji projektowej w wymaganym standardzie, - zapewnienia urządzeń o tym samym

przeznaczeniu. Za równoważne, w stosunku do wskazanych materiałów i urządzeń, Zamawiający uzna

takie, oferowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które pod względem wykonawczym,

funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym będą równoważne do opisanego w

projekcie budowlanym. Za równoważne pod względem: a) wykonawczym i funkcjonalnym –

Zamawiający rozumie takie materiały i urządzenia, które umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie

zakładanych walorów technicznych i użytkowych w trakcie eksploatacji, b) technicznym, estetycznym,

jakościowym i użytkowym – Zamawiający rozumie takie materiały i urządzenia, które posiadają

równoważne pod względem technicznym budowę i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość,

co zawarte w projekcie budowlanym materiały i urządzenia. Wykazanie równoważności, tj. spełniania

wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia

należy do Wykonawcy. Jeżeli zostaną zaoferowane materiały lub urządzenia równoważne, Wykonawca

zobowiązany jest wykazać, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. W takim

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty wykazu tych materiałów wraz z

podaniem nazwy producenta oraz opisu technicznego proponowanych rozwiązań równoważnych i kart

katalogowych. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. W przypadku, gdy

Wykonawca nie złoży w ofercie przedmiotowych dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i

urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty i do realizacji przedmiotu zamówienia

zostały zastosowane materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. 9. Wymagania,

o których mowa w art. 29 ust.3a ustawy PZP – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia



zatrudniał pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu

Pracy. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP: a)

najpóźniej w dniu przejęcia placu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletny Wykaz

Pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy dysponowania tymi

osobami oraz z przypisanymi do tych osób czynnościami, które będą wykonywać w ramach umowy o

pracę, który stanowić będzie załącznik do umowy, b) roboty budowlane objęte przedmiotem umowy będą

świadczone przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu

pracy - zwane Pracownikami wymienione w załączniku do Umowy pn. „Wykaz Pracowników”, c)

Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy, wskazani w Wykazie

Pracowników będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.), d)

w sytuacji, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do sposobu zatrudnienia personelu – może

zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy, w celu

weryfikacji czy osoby wskazane w Wykazie Pracowników są zatrudnione na umowę o pracę. 2)

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa

w art. 29 ust. 3a PZP, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) W celu kontroli przestrzegania

postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie

do weryfikacji Personelu Wykonawcy uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy, na okoliczność

zgodności w Wykazem Pracowników, o którym mowa w pkt 1 lit a powyżej. b) Zamawiający dopuszcza

możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne

posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem

wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy

pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie

powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac. c) Za

niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie

umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary

umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego

niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie

realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę wykonującą

roboty bez podpisanej umowy o pracę zgodnie z wykazem pracowników, o którym mowa w pkt III ust 22

ppkt. 1 SIWZ. 3) rodzaje czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących



czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty rozbiórkowe b) roboty malarskie c) roboty

instalacyjne elektryczne d) tynkowanie e) kładzenie glazury i terakoty f) instalowanie sufitów

podwieszanych g) montaż ścianek działowych G-K 10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny

zakres robót, który jest konieczny z punktu widzenia przepisów prawa, wiedzy technicznej i sztuki

budowlanej, dla uzyskania końcowego efektu określonego przez przedmiot zamówienia, a więc wykonać

zadanie bez względu na występujące trudności i nieprzewidziane okoliczności jakie mogą wystąpić w

trakcie realizacji. 11. Wykonawcy ponoszą odpowiedzialność za zapoznanie się z należytą starannością z

treścią dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanie wiarygodnej informacji odnośnie warunków i

zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na cenę oferty lub realizację robót. Wszelkie

wątpliwości i ewentualne zmiany należy wyjaśnić na etapie postępowania przetargowego. 12. Ponadto

roboty budowlane należy wykonać w sposób zgodny z przepisami ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), przepisami wykonawczymi do w/w ustawy,

innymi obowiązującymi aktami prawa odnoszącymi się do przedmiotu zamówienia, aktualnymi polskimi

normami i normami branżowymi oraz właściwymi przepisami bhp i ppoż. 13. Wszystkie stosowane

materiały budowlane użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny posiadać stosowne

certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnioną instytucję krajową. 14. Wszystkie

materiały budowlane muszą spełniać niezbędne wymagania zgodne z Polskimi Normami. 15.

Wykonawca zgłosi do organów administracyjnych zamiar rozpoczęcia oraz zakończenia robót

budowlanych wraz z kompletem wymaganych dokumentów. 16. Odbiór robót budowlanych powinien być

dokonany zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót”. 17. Roboty tymczasowe i

towarzyszące winny być wliczone oraz skalkulowane łącznie z robotami podstawowymi. 18. Sprzęt

budowlany powinien posiadać aktualne przeglądy i badania. 19. Do wykonania inwestycji muszą być

używane materiały nowe dopuszczone do stosowania w budownictwie, spełniające warunki określone w

Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 935) oraz

przepisach wykonawczych do tej ustawy. 20. Przy realizacji robót Wykonawca musi przestrzegać

przepisów dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności: - segregować i właściwie utylizować

odpady, - stosować technologie ograniczające pylenie przy składowaniu i wykorzystaniu materiałów

sypkich. 21. Plac budowy będzie przekazany w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 22.

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt opracować Plan Bezpieczeństwa i

ochrony Zdrowia i przedstawienia go zamawiającemu najpóźniej w dniu przejęcia terenu budowy.

Rozpoczęcie robót możliwe jest po opracowaniu i udostepnieniu w/w Planu Zamawiającemu.

Konsekwencje opóźnienia realizacji robót z powyższego powodu obciążają Wykonawcę. 23. Wykonawca

jest zobowiązany do ubezpieczenia robót w związku z ryzykiem wynikającym z prowadzenia robót oraz

odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy albo



przyczynami niezależnymi od Wykonawcy na kwotę co najmniej 300 000,00 zł. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

45453000-7

45310000-3

45262690-4

45440000-3

45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje

udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zamówienie o którym mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP obejmować będzie swoim zakresem przedmiotowym zamówienie podstawowe,

wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia RZP/1/2019 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 50 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: 1.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane

polegające na budowie lub przebudowie lub modernizacji lub remoncie obiektu budowlanego o

łącznej wartości minimalnej 100 000,00 zł brutto. 2.Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi kluczowymi osobami: a. Kierownik

budowy/robót - minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające

im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów, doświadczenie zawodowe: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

ofert pełnił funkcje Kierownika Budowy/Robót przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych

inwestycji obejmujących budowę, przebudowę, modernizację lub remont obiektu budowlanego o

łącznej wartości minimalnej 100 000,00 zł brutto. b. Instalator robót elektrycznych i

energoelektrycznych – minimalna liczba osób: 1, kwalifikacje: świadectwo kwalifikacyjne

uprawniające do zajmowania się eksploatacją „E” urządzeń, instalacji i sieci do 1kV, doświadczenie:

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego przy eksploatacji urządzeń do 1 kV. Warunek ten

zostanie wstępnie zweryfikowany na podstawie oświadczenia złożonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca powinien

zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość



wykonanych prac. UWAGA: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz.

394 z późn. zm.).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia złoży, na pisemne wezwanie Zamawiającego,

następujące dokumenty: Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o



działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w przedmiotowym postępowaniu, w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, na pisemne wezwanie Zamawiającego,

złoży następujące dokumenty: 1) Wykaz robót budowlanych - według wzoru załącznika nr 6 do SIWZ

- wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a

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

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego były

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) W zakresie wskazanym w ust. V pkt. 2 lit. c)

ppkt 2) niniejszej SIWZ – wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia

niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru na załączniku nr 5

do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art

25 ust 1 pkt 2 ustawy PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia

ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o



udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia zostanie udostępniony wraz z informacją z otwarcia ofert

na stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 

Informacja na temat wadium 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 



Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia: 



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 



Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:



Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z nim umowę o zamówienie publiczne na warunkach

określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Zamawiający będzie żądał wniesienia przez Wykonawcę, z którym zawrze umowę w sprawie

zamówienia publicznego, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % całkowitej

ceny oferty. 2. Wykonawca zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie najpóźniej z dniem zawarcia

umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione zgodnie z wyborem

Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: w 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. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.

275 z późn. zm.). 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy

przelać na rachunek Zamawiającego: Santander Bank nr 90 1090 1098 0000 0000 0901 5463 5.

Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 1)

Nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres); 2) Nazwę Beneficjenta (zamawiającego); 3) Nazwę

Gwaranta lub Poręczyciela; 4) Określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją; 5)

Sformułowanie zobowiązania Gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty

zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Beneficjenta

pisemnego żądania zapłaty, w przypadku gdy Wykonawca: a) nie wykonał przedmiotu umowy w

terminach wynikających z umowy; b) wykonał nienależycie przedmiot umowy. 6. Zamawiający w

przypadku zabezpieczenia wnoszonego w formie, o której mowa w pkt 5 powyżej nie dopuszcza aby



w jego treści znajdowały się sformułowania utrudniające lub uniemożliwiające skorzystanie z takiego

zabezpieczenia, w szczególności zamawiający nie dopuszcza użycia w sposób pośredni lub

bezpośredni sformułowań dotyczących: a. przekazania żądania zapłaty za pośrednictwem Banku w

którym Zamawiający prowadzi rachunek, który jednocześnie winien potwierdzić, iż podpisy na

żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; b.

notarialnego potwierdzenia, iż podpisy na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do zaciągania

zobowiązań majątkowych. 7. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt 5

ppkt. 5 lit. a) i b) powyżej przypadków, Zamawiający wystąpi do Gwaranta lub Poręczyciela z

pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 8.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub

kilka form, o których mowa w pkt 3 powyżej, przy czym zmiana form zabezpieczenia musi być

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go

przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem

nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: a)

przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że będą one korzystne np. technologicznie lub finansowo, dla

Zamawiającego albo zaszły okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

pomimo zachowania należytej staranności, np. w trakcie wykonywania prac pojawią się na rynku nowe,

nowocześniejsze, lub o wyższych parametrach użytkowych urządzenia lub technologie, które lepiej będą

zaspokajać potrzeby Zamawiającego, b) terminu wykonania umowy, pod warunkiem, że zaszły

okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy

realizowane jest zamówienie dodatkowe, którego wykonywanie wpłynie na zmianę terminu wykonania

zamówienia podstawowego, c) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie

wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zamawiający wyklucza możliwość zmiany

umowy w zakresie wartości netto z powodu urzędowej zmiany stawki podatku VAT, d) osób

reprezentujących pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia drugiej strony, w następujących

przypadkach: � śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, � niewywiązywania się z obowiązków



wynikających z umowy, � zmiany zakresu obowiązków wyznaczonego pracownika, � jeżeli zmiana

stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego

(np. rezygnacji), e) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie

w preambule umowy, nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one

dotyczą, w odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę. 3. Zamawiający

zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru

Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej z

uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia: I. Zmiana terminu wykonania umowy jest

dopuszczalna: a) w przypadku podjętej przez Zamawiającego decyzji o rezygnacji z wykonania

niektórych robót, b) w przypadku wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego, c) w

przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych a zakres tych robót ma wpływ na termin

wykonania niniejszej umowy, d) z powodu siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający

rozumie, w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemia lub inna katastrofa naturalna,

wojna wypowiedzianej lub nie, zamieszki, działań wroga, sabotażu, inwazji, ograniczeń wynikających z

kwarantanny, strajków, lock - outów, działań władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca

wystąpienie siły wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w terminie

7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane pod uwagę, jeżeli nie

powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak określono powyżej. e) W przypadku następstwa

działania organów administracji, w szczególności przekroczenie przez prawo terminów wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. Okoliczności nie są następstwem winy

umyślnej lub nieumyślnej wykonawcy i o ile opóźnieniom tym wykonawca nie mógł zapobiec działając z

najwyższą starannością. f) w przypadku wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie

robót, g) w przypadku znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na termin realizacji robót, h)

przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, i) w przypadku wstrzymania realizacji robót ze

względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo

zachowania należytej staranności. II. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy a) w przypadku ustawowej

zmiany stawki podatku VAT, stosownie do stawki ustalonej przez ustawodawcę. b) w przypadku

rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej („robót

zaniechanych”). Sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie odjęta z wynagrodzenia

Wykonawcy będzie następujący: 1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w

harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu,



określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 2) w przypadku odstąpienia

od części robót, obliczenie niewykonanej części elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia

przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego

elementu. Następnie zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości

przedmiotu umowy; 3) w przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo niedokładny dopuszcza

się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego elementu na podstawie kosztorysu

przygotowanego przez Wykonawcę w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny

materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. III. Inne zmiany a) w

zakresie zmiany kierującego budową na osobę o równoważnych uprawnieniach i doświadczeniu jak

określone w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę, b) zmiana lub rezygnacja z

podwykonawcy na etapie realizacji robót, c) wprowadzenie podwykonawcy nie wskazanego w ofercie, d)

zmiana przez Wykonawcę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, e) zmiany, które

spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego, f) wystąpienia koniecznych robót

zamiennych podyktowanych obiektywną koniecznością zmiany technologii wykonania robót

budowlanych potwierdzoną przez przedstawiciela Zamawiającego. g) zmiana lub rezygnacja z podmiotu

trzeciego, o którym mowa w § 5 ust. 3 lub 5, h) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia

może zastąpić nowy Wykonawca jeżeli: 1) umowa zostanie zawarta na podstawie postanowień

umownych; 2) Wykonawca połączył się z innym Wykonawcą o ile nowy wykonawca spełnia warunki

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą

innych istotnych zmian umowy, 3) nastąpił podział, przekształcenie, upadłość, restrukturyzacja lub

nabycie dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga

to za sobą innych istotnych zmian umowy, 4) Zamawiający przejął zobowiązania Wykonawcy względem

jego podwykonawców. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-08-15, godzina: 14:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 



Nie 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał

przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

I. Klauzula informacyjna dotycząca Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 1. Zgodnie

z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych), dalej „RODO” (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zamawiający informuje, że: 1)

administratorem danych osobowych przekazywanych w ramach tego postępowania jest Opera Bałtycka w

Gdańsku, aleja Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk; 2) inspektorem ochrony danych w Operze Bałtyckiej w

Gdańsku jest pan Mateusz Gigiewicz, kontakt e-mail: iod@operabaltycka.pl, tel. 519 156 165; 3) dane

osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o

udzielenie zamówienia publicznego RZP/1/2019 w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania

w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZP; 5) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art.

97 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania bezpośrednio dotyczących danych osobowych jest wymogiem ustawowym

określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP; 7) w odniesieniu do

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22

RODO. 2. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo do: 1) dostępu do nich na podstawie art. 15



RODO; 2) do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 3) żądania od administratora

ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18

ust. 2 RODO; 4) do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że ich

przetwarzanie narusza przepisy RODO; 3. Osobie tej nie przysługuje: 1) prawo do usunięcia danych

osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO; 2) prawo do przenoszenia danych osobowych,

o którym mowa w art. 20 RODO; 3) prawo sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO wobec przetwarzania

danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c

RODO. II. Pozostałe informacje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielanie

zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy

zgodnie z załącznikiem 7 do SIWZ. 5. W przypadku gdy wartości podane przez Wykonawców na

oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w pkt VII SIWZ, podane będą w walucie innej niż PLN,

Zamawiający przeliczy te wartości na PLN przyjmując średni kurs NBP danej waluty na dzień wszczęcia

postępowania. 6. Wszelkie nieuregulowane w niniejszym SIWZ czynności, uprawnienia, obowiązki

Wykonawców i Zamawiającego, których ustawa nie nakazała zawierać Zamawiającemu w SIWZ, a które

mogą przyczynić się do właściwego przebiegu postępowania, reguluje ustawa PZP. 7. Zamawiający

przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których

mowa w art. 144. (Dz.U. z 2018 poz.1986 ze zm.) III. Dokumenty dot. podmiotów zagranicznych 1.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ust. 4 SIWZ składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 1. Dokument, o których mowa w ust. 1 powyżej

powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli

w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, że wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ust. 18 powyżej stosuje się odpowiednio. 4. W

przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do

właściwych organów 0. odpowiednio kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.



ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


