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1. Nazwa i adres Zamawiającego.
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra.
2. Definicje/podstawy prawne.
1. Za Wykonawcę uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła
ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.
poz. 1579), na potrzeby niniejszej SIWZ zwana dalej u.p.z.p.
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529) na
potrzeby niniejszej SIWZ zwana Prawo budowlane.
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1125).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278).
6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz. U. z
2017 r. poz. 60, 1086) na potrzeby niniejszej SIWZ zwana dalej ustawą o ochronie zabytków.
7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań
archeologicznych i poszukiwań zabytków na potrzeby niniejszej SIWZ zwana dalej RMKiDN o
prowadzeniu prac konserwatorskich przy zabytku.
8. Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk (D. U. z 2016 r. poz. 1814).
3. Tryb udzielania zamówienia.
Przetarg nieograniczony.
4. Opis przedmiotu zamówienia.
4.1 Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest poprawa stanu technicznego i modernizacja zabytkowego
budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, dz. 60/2 obr. 0028 AM-59, Al.
Wojska Polskiego 38. Budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 634/J.
Projekt „Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze”
współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014
– 2020.
Projekt nr RPDS.04.03.03-02-0008/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 Środowisko i zasoby
Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe
Poddziałanie nr 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AJ
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Podstawowym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejących funkcji w głównym budynku
teatru oraz doprowadzenie go do obowiązujących przepisów budowlanych, bhp, sanitarnych
i ochrony pożarowej, a także udostępnienie go dla osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada również
przebudowę widowni, technologii sceny oraz wyposażenie pomieszczeń teatru.
W ramach realizacji inwestycji przewidziano następujące części prac:
Część I
Roboty budowlano-konserwatorskie
Część II
Technologia teatralna (mechanika sceniczna, oświetlenie sceny, technologia
elektroakustyki, technologia inspicjenta)
Część III
Dostawa i montaż wyposażenia (fotele widowni, wyposażenie ruchome)
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-konserwatorskich. Wykonawca w trakcie
wykonywania prac zobowiązany będzie tak zorganizować swój warsztat pracy, aby umożliwić
sprawną realizację Części II tj. Technologii teatralnej oraz Części III tj. Dostawy i montażu
wyposażenia na obiekcie.
Podstawowe parametry techniczne:
Kubatura budynku:
Powierzchnia zabudowy budynku:

30.500,00 m3
1.416,30 m2
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Suma powierzchni wszystkich pomieszczeń:
Widownia teatru przeznaczona jest na 480 osób.

4.717,57 m2

Zakres prac obejmuje roboty budowlano konserwatorskie, w tym m.in.:
1. Prace rozbiórkowe zewnętrzne i wewnętrzne.
2. Prace remontowe i wykończeniowe wewnętrzne: podłoża, posadzki, izolacje, roboty
murarskie, tynkarskie, malarskie.
3. Konstrukcje stalowe i żelbetowe.
4. Naprawa stolarki okiennej i drzwiowej.
5. Stolarka drzwiowa nowoprojektowana.
6. Naprawa elementów zabytkowych.
7. Zakup i montaż windy osobowej i windy towarowej.
8. Zakup i montaż kurtyny p.poż.
9. Remont dachu z obróbkami blacharskimi.
10. Remont elewacji nad okapem z wieżami.
11. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne.
12. Instalacje sanitarne wewnętrzne wod-kan.
13. Instalacja wentylacji mechanicznej.
14. Instalacja c.o. i c.t.
15. Instalacja elektryczna: oświetlenia podstawowego.
16. Instalacja oświetlenia kierunkowego, przeszkodowego i ewakuacyjnego.
17. Instalacja zintegrowanej sieci komputerowo telefonicznej.
18. Instalacja p.poż. oddymiania i sterowania klapami na klatkach schodowych oraz pudła
sceny. System sygnalizacji pożaru.
19. System monitoringu kamerowego CCTV.
20. Instalacja połączeń wyrównawczych i ochrony przeciwporażeniowej.
21. Instalacja odgromowa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie III Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
4.2. Przedmiot zamówienia opisany jest następującymi kodami ze Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
Główny przedmiot:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe przedmioty:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów
5. Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych:
6. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówień, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 u.p.z.p., polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych.
7. Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Termin wykonania zamówienia:
Zakończenie zadania [data podpisania Protokołu końcowego odbioru robót]: do dnia 10.12.2018 roku.
Termin pośredni [związany z rozpoczęciem Części II]: 30.05.2018 roku.
Termin pośredni [związany z rozpoczęciem Części III]: 30.09.2018 roku.
9. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
oraz wymagane od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, środki dowodowe
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
9.1. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:
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9.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia powyższego warunku dokonana będzie na podstawie ogólnego oświadczenia
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawartego w treści oświadczenia Wykonawcy,
o którym mowa w pkt. 9.2 Tomu I SIWZ.
9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Wykonawca musi wykazać, że:
1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN, na jedno
i wszystkie zdarzenia.
9.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej;
1) Wykonawca musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności:
a) Kierownikiem budowy – osobą, posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych
funkcji w budownictwie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń.
Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na
przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków
o wartości robót budowlanych nie mniejszej, niż 8.000.000 zł brutto.
b) Kierownikiem robót elektrycznych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na
budowie, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku o wartości robót budowlanych
nie mniejszej, niż 8.000.000 zł brutto, przy czym wartość robót z zakresu Instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejsza niż 1.000.000 zł brutto.
c) Kierownikiem robót sanitarnych – osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na
budowie, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku o wartości robót budowlanych
nie mniejszej, niż 8.000.000 zł brutto, przy czym wartość robót instalacyjnych nie mniejsza niż
1.000.000 zł brutto.
d) Kierownikiem robót telekomunikacyjnych – osobą posiadającą uprawnienia do
sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci
telekomunikacyjnych bez ograniczeń.
Wymaga się, aby przedstawiona osoba posiadała doświadczenie zawodowe na stanowisku
kierownika robót przy realizacji co najmniej jednej (1) roboty budowlanej polegającej na
budowie, przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku o wartości robót budowlanych
nie mniejszej, niż 8.000.000 zł brutto.
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Uwaga:
1. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z późn. zm.) oraz
Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).
2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie zawodowe Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizacje zamówienia.
2)

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem
przebudowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości
robót budowlanych nie mniejszej niż 8.000.000 zł brutto.

9.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
1) W sytuacji określonej w pkt 9.2. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) W przypadku gdy Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
wobec nich braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1) u.p.z.p
oraz wykazania spełnienia przez te podmioty warunków udziału w postępowaniu (w danym zakresie)
zobowiązany będzie przedłożyć stosowne oświadczenia tych podmiotów.
9.3. Zamawiający po otwarciu ofert dokona ich oceny a następnie zbada czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
9.4. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania.
9.4.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeśli
zachodzą okoliczności określone w art. 24 ust 1 oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) u.p.z.p.
Przesłanki wykluczenia wykonawcy określone w art. 24 ust. 5 pkt 1) u.p.z.p.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub
sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –
Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. 2016.1574 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. 2016.2171 z późn.zm.).
9.4.2. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia w ciągu 3 dni od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 oświadczenia o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2017.229) – zgodnie z załącznikiem nr 5.
9.5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie zobowiązani są dostarczyć wykonawcy w celu
wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu.
9.5.1.

DO OFERTY Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest dołączyć
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępne potwierdzające, że nie podlega
wykluczeniu z udziału w postępowaniu, oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a) OŚWIADCZENIE Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania składane
na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr
3 do SIWZ.
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b) OŚWIADCZENIE Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp, sporządzone wg wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ
c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt. a) oraz b).
9.5.2.

NA WEZWANIE Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego
oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, tj.:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu sytuacji ekonomicznej
lub finansowej:
a) dokumentów
potwierdzających,
że
wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 5.000.000,00 PLN, na
jedno i wszystkie zdarzenia.
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu zdolności technicznej lub
zawodowej:
b) wykazu 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 - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Tomu I SIWZ,
c) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
i prawidłowo ukończone - zgodnie z treścią załącznika nr 5 do Tomu I SIWZ,
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art.
24 ust. 1 oraz w art. 24 ust 5 u.p.z.p.
d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
f) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. d) – f), składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert)
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt d) – f) w zakresie wymaganym od
wykonawcy.
OCENA SPEŁNIENIA KAŻDEGO Z WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W
PKT. 9 BĘDZIE DOKONANA NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW WEDŁUG FORMUŁY: „SPEŁNIA NIE SPEŁNIA”.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika
do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11. Wadium
1. Informacje ogólne:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 100.000,00 PLN (słownie zł: sto tysięcy
00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
- 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. 2016.359 z późn. zm.).
3. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący rachunek
Zamawiającego: Banku Millennium S.A 52 1160 2202 0000 0001 2901 1226.
Wadium uważa się wniesione w momencie wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy
Zamawiającego.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, tj. kopię polecenia przelewu bankowego lub
kopię dokumentu złożonego w kasie z potwierdzeniem przyjęcia przez kasjera należy dołączyć
do oferty.
Zamawiający dopuszcza, w przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty/przesyłki
kurierskiej, aby oryginał wadium (gwarancja, poręczenie) umieścić w odrębnej kopercie z dopiskiem
„wadium”.
5. Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 u.p.z.p.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
1. Informacje ogólne.
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
a) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku
postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
b) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść 100 % zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, przed jej podpisaniem.
3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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4.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że 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. 2016.359
z późn. zm.).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w innej formie niż pieniądz (gwarancja,
poręczenie) powinno spełniać następujące wymagania: winno być bezwarunkowe, nieodwołalne
i płatne na pierwsze żądanie, musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego Banku Millennium S.A 52 1160 2202 0000 0001 2901 1226.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert
stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie
krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w
pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
Wypłata, o której mowa w pkt 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
a) Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakończenia
zadania tj. podpisania przez strony końcowego protokołu odbioru robót budowlanych i uznania
ich za należycie wykonane.
b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą
30 % wysokości zabezpieczenia.
c) Kwota, o której mowa w powyżej zwracana jest, nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady na roboty budowlane. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji
jakości udzielonej przez Wykonawcę.

13. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia niniejszego zamówienia publicznego.
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ
dokonywane będą w PLN.
14. Opis sposobu przygotowania oferty.
1.

Wymagania podstawowe.
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli
z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka
osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
c) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione.
d) Wzory dokumentów dołączonych do Tomu I SIWZ mogą zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z Tomem I
SIWZ.
e) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych ani ich
dołączania do oferty.
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Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących
po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu,
przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu,
w szczególności kosztów przygotowania oferty.
2. Forma oferty:
a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej. Dokumenty sporządzone
w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez
Wykonawcę.
b) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
c) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być
parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione
są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe
o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
d) Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany do wpisywanej
przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez
Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
e) Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być składane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane
na podstawie wzorów stanowiących załączniki do Tomu I SIWZ należy złożyć w formie
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania
Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty
pełnomocnictwa.
3. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
f)

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
15. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Górze, Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra, w sekretariacie (wejście od strony ul.
Teatralnej), w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia

14 lutego 2018 roku

do godz.

11:00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra
„Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamil Norwida w Jeleniej Górze
Część I - Roboty budowlano-konserwatorskie”
Nr postępowania: I.ZP-2-2017
Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………….
Nie otwierać przed dniem 14 lutego 2018 r. godz. 11:15
16. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Teatrze im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Górze, Aleja Wojska Polskiego 38, 58-500 Jelenia Góra w biurze Zastępcy Dyrektora.
w dniu

14 lutego 2018 roku

godz.

11:15

17. Termin związania ofert.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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18. Opis sposobu obliczenia ceny.
1. Podana w ofercie cena ryczałtowa (łącznie z podatkiem od towarów i usług VAT) musi być wyrażona
w PLN i podana z dokładnością do dwóch (2) miejsc po przecinku.
2. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie doświadczony Wykonawca powinien przewidzieć do poniesienia z tytułu należytej oraz zgodnej
z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie
koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego prawidłowego wykonania wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia oraz załączników.
3. Cena (brutto) = wartość netto + podatek VAT, gdzie podatek VAT należy obliczyć z
zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
4. Cena oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia
i nie będzie podlegała zmianom w okresie realizacji umowy za wyjątkiem przypadków określonych
w pkt 21.2 - odpowiednio.
5. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego,
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do
oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
6. Cena ryczałtowa oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia i dołączonej do oferty Tabeli Elementów Ceny Ryczałtowej (dalej TECR)
sporządzonej wg załącznika nr 1a do SIWZ, a następnie wpisana do formularza oferty,
Załącznik TECR musi obowiązkowo zostać dołączony do oferty pod rygorem jej odrzucenia.
19. Kryteria oceny ofert.
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego, w oparciu o następujące kryteria:
1) cena – 60 %
2) okres gwarancji na wykonane roboty budowlane –20 %
3) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 20 %
Ad 1) CENA – 60 %,
a) Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
określonej na podstawie danych podanych przez Wykonawcę w TECR oraz Formularzu Oferty.
b) W kryterium CENA Oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów
wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
• Max (C)
Ci

gdzie:
Pi (C)
ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” (badana) za kryterium „Cena”;
Cmin
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Ci
cena oferty “i”;
Max (C) maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena" - 60.
Ad 2) Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane – 20 %
a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 20 pkt, zaś waga tego
kryterium wynosi 20% ogólnej oceny.
b) Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie danych przedstawionych w formularzu oferty.
c) Minimalny, wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonany przedmiot
zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia zakończenia zadania, tj.: podpisania protokołu odbioru
końcowego robót budowlanych.
d) Najdłuższy punktowany przez Zamawiającego okres gwarancji udzielonej przez
Wykonawcę na wykonane roboty budowlane to 60 miesięcy.
e) Zamawiający w niniejszym kryterium przyzna ofercie Wykonawcy odpowiednią ilość punktów
wynikającą z poniższego zestawienia:

Okres gwarancji
na wykonane roboty budowlane

ilość punktów
do przyznania

36 m-cy

0

37 – 48 m-cy

5
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49 – 59 m-cy

10

60 m-cy i więcej

20

Ad 3) dodatkowe doświadczenie kierownika budowy – 20 %
a) Zamawiający może przyznać w ramach tego kryterium maksymalnie 20 pkt, zaś waga tego
kryterium wynosi 20% ogólnej oceny.
b) Zamawiający oceni ww. kryterium na podstawie oświadczenia przedstawionego w formularzu
oferty.
c) W przypadku, gdy wykonawca zostanie najwyżej oceniony, będzie zobowiązany do przedłożenia
szczegółówych informacji potwierdzających dodatkowe doświadczenie kierownika budowy.
d) W -przypadku rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym „dodatkowym doświadczeniem”, a wykazanym przez niego „dodatkowym
doświadczeniem” w załączniku nr 4 Zamawiający w uzasadnionym przypadku zweryfikuje, czy
Wykonawca celowo nie próbował wprowadzić Zamawiającego w błąd.
e) Przez dodatkowe doświadczenie Kierownika Budowy Zamawiający rozumiał będzie wykazanie
kolejnych inwestycji (ponad wymaganych warunkiem udziału w postępowaniu), na których
osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy sprawowała funkcję Kierownika Budowy
na zadaniu polegającym na przebudowie, nadbudowie lub rozbudowie budynku
wpisanego do rejestru zabytków.
f) Za każde wykazane zadanie ponad wymagane warunkiem udziału w postępowaniu Wykonawca
otrzyma 4 punków (maksymalnie 20 punktów).
Tym samym, aby otrzymać maksymalną ilość punktów w kryterium należy wykazać minimum 5
inwestycji spełniających wymogi kryterium (ponad inwestycję wymaganą warunkiem udziału w
postępowaniu dla Kierownika Budowy).
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy (Wykonawców), którego(rych)
oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
Pi = Pi (C) + Pi(g) + Pi(d)
gdzie:
Pi
Pi(C)
Pi(g)
Pi(d)

łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i);
ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „cena”
ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „okres gwarancji na wykonane
roboty budowlane”
ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „dodatkowe doświadczenie
Kierownika Budowy”

4. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty które uzyskały taką samą liczbę punktów (P i),wówczas decydować
będzie kryterium „cena”. Jeżeli w dalszym ciągu nie będzie możliwym wybranie jednego
Wykonawcy Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. Oferty dodatkowe mogą dotyczyć jedynie kryterium cenowego (ceny ofertowej).
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
20. Tryb oceny ofert.
1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.
a) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, z zastrzeżeniem
treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
b) Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki
rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o
tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.
Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie
analizy dokumentów i materiałów (w zakresie wymaganym przez Zamawiającego), jakie
Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p. przy
zastosowaniu reguł okreslonych w art. 89 u.p.z.p.
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21. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1.1. zostanie zawarta w formie pisemnej;
1.2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią
inaczej;
1.3. jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie
do informacji publicznej;
1.4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie;
1.5. zostanie zawarta na okres wskazany w Tomie II niniejszej SIWZ, który jest projektem Umowy;
1.6. podlega unieważnieniu:
a) jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
b) w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.
2. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy zostały uszczegółowione w par. 24 Wzoru Umowy, stanowiącego TOM
II do SIWZ.
3. Czynności jakie należy dopełnić przed podpisaniem umowy:
3.1. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, (stosownie do wymogu określonego
w pkt 9.1.3. Tomu I SIWZ) w odniesieniu do osób wymienionych w pkt 9.1.3. ppkt 1) Tomu I
SIWZ przedłoży dokumenty potwierdzające aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa. Aktualność wpisu musi zachować ważność przez cały okres realizacji umowy.
Wykonawca przedłoży także dokumenty potwierdzające stosowne uprawnienia do sprawowania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, które zostały określone w pkt 9.1.3. ppkt
1) Tomu I SIWZ.
3.2. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej złoży stosowne zobowiązanie
podmiotu, o którym mowa w pkt. 9.2. ppkt 1) Tomu I SIWZ (jeżeli dotyczy).
3.3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym
mowa w pkt 12. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą
solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz wniesienie zabezpieczenia.
3.4. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, (stosownie do wymogu określonego
w pkt 9.1.2. ppkt 1) Tomu I SIWZ) winien przedłożyć dokumenty, aktualne na dzień zawarcia
umowy, potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie
mniejszą niż 5.000.000,00 PLN, na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku, jeżeli złożone
przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego dokumenty, potwierdzające na dzień ich
złożenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu, będą potwierdzać określony wyżej
wymóg posiadania ubezpieczenia również na dzień zawarcia umowy, Wykonawca nie ma
obowiązku ich przedkładania przed podpisaniem umowy.
22. Środki ochrony prawnej
1. Informacje ogólne.
a) Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów - u.p.z.p. przysługują środki ochrony prawnej. Środki ochrony prawnej wobec
ogłoszenia oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 u.p.z.p.
b) Środki ochrony prawnej, opisano w Dziale VI u.p.z.p. Są nimi:
 odwołanie – Rozdział 2;
 skarga do sądu – Rozdział 3.
c) W terminie przewidzianym do wniesienia odwołania, Wykonawca, może poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje odwołanie.
23. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami i sposób porozumiewania się
Zamawiającego z Wykonawcami.
1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem pkt.3.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz
pełnomocnictwa.
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4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje drogą elektroniczną lub faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Koordynator
Projektu Stanisław Jeleński, tel. 605206763, mail: inwestycje@teatrnorwida.pl, faks 075/6428113.
6. Dni i godziny pracy Zamawiającego: od pon. do pt. w godzinach: 8:00 – 16:00.
24. Podwykonawstwo.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Szczegółowe warunki i ustalenia dotyczące podwykonawstwa określa Wzór umowy, który stanowi
Tom II SIWZ.
25. Wykaz załączników do niniejszej IDW.
Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

1
2

Oznaczenie
załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1A

3

Załącznik nr 2

4

Załącznik nr 3

5
6

Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

7

Załącznik nr 6

L.p.

Nazwa załącznika
Wzór Formularza Oferty
Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej
Wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Wzór oświadczenia wykonawcy dotyczącego przesłanek wykluczenia
z postępowania
Wzór wykazu osób
Wzór wykazu robót budowlanych
Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. 2017.229)
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTY
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na roboty budowlane

Zadanie:

"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Część I Roboty budowlano-konserwatorskie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: I.ZP-1.2018
1. ZAMAWIAJĄCY:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska
Polskiego 38,58-500 Jelenia Góra

2. WYKONAWCA: Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
L.p.

Nazwa i NIP Wykonawcy

Adres Wykonawcy

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:
Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail

4. Ja niżej podpisany oświadczam, że:
4.1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia;
4.2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ
oraz jej zmian;
4.3. Zobowiązuję się do realizacji niniejszego zamówienia przy zastosowaniu następujących
warunków:
a) cena ryczałtowa brutto mojej oferty za realizację niniejszego zamówienia, stosownie do
dołączonej TECR (załącznik nr 1A) wynosi: ………………................……………. PLN brutto łącznie
z należnym podatkiem VAT (słownie …………………………………..............................), w tym:
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- cena netto: ………………… PLN (słownie: …………………………………………………………………..),
- podatek VAT: ……………... PLN (słownie: …………………………………………………………………..).
b) Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na wykonane roboty budowlane
na okres*: ................... miesięcy.
Nie wpisanie żadnej wartości będzie równoznaczne z zaproponowaniem minimalnego – 36
miesięcznego okresu.
c) Oświadczam, że osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy legitymuje się
dodatkowym doświadczeniem o którym mowa w pkt 19 ppkt 1 lit. 3) SIWZ w liczbie
.....................
4.4. oświadczam, że wysokość minimalnego wynagrodzenia/wysokość minimalnej stawki godzinowej,
których wartość została przyjęta do ustalenia ceny oferty nie jest niższa od minimalnego
wynagrodzenia za pracę/minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U.2015.2008
z późn.zm.);
4.5. informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji niniejsza oferta zawiera na stronach: ………………….……..;
4.5. akceptuję termin wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z SIWZ - pkt. 8 Tomu I SIWZ;
4.6. niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni, od ostatecznego terminu składania ofert;
4.7. akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w Tomie II SIWZ;
4.8. w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązuję się zawrzeć
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję się
zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt 12 Tomu I SIWZ;
4.9. Zakres zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
4.10. Firma Wykonawcy, zgodnie z zestawieniem zawartym w tabeli nr 1 poniżej, jest zaliczana do:
- mikroprzedsiębiorstw
- małych przedsiębiorstw
- średnich przedsiębiorstw
- pozostałych przedsiębiorstw
Tabela nr 1
Kategorie przedsiębiorstw wg załącznika I do Rozporządzenie Komisji (We) Nr 364/2004 z dnia 25 Lutego
2004 r.
KATEGORIA
PRZEDSIĘBIORSTWA

LICZBA OSÓB
ZATRUDNIONYCH

MIKRO

<10

MAŁE

< 50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

ŚREDNIE

< 250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

........................... dnia ....................

CAŁKOWITY
BILANS ROCZNY

ROCZNY OBRÓT
i

≤ 2 mln euro

lub

≤ 2 mln euro

................................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy)
Ja (my), niżej podpisany(ni) ..................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:
"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze Część I Roboty budowlano-konserwatorskie”
oświadczam(my), co następuje:
I. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam/y,
że
Wykonawca,
którego
reprezentuję/jemy
spełnia
w postępowaniu określone w pkt.9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

..............................., dn. ...............................

warunki

udziału

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika Wykonawców)

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA (należy wypełnić, jeżeli Wykonawca przewiduje udział podmiotów trzecich):
1. Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt.9
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykonawca, którego reprezentuję/jemy polega na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów (podmiot/ty trzeci/cie):
Lp.

Pełna nazwa/firma i adres oraz nr
KRS/CEiDG podmiotu trzeciego

Wskazanie warunku określonego w pkt 9
specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, którego dotyczy wsparcie
podmiotu trzeciego

1.
2.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika Wykonawców)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................., dn. ...............................

.....................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej- podpis
pełnomocnika Wykonawców)
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Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
(składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Ja (my), niżej podpisany(ni) ...........................................................................................
działając w imieniu i na rzecz : …………………………………………………………………
......................................................................................................................................................
(pełna nazwa wykonawcy)
......................................................................................................................................................
(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane:
"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze –
Część I Roboty budowlano-konserwatorskie”
oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych
..............................., dn. .......................

..................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art.
…………. ustawy Prawo zamówień publicznych (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia
spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku z
ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........….……
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
..............................., dn. .......................

..................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu,
tj.: ………………………………………………………………………..(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w
zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia.

..............................., dn. .......................

..................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..............................., dn. .......................

..................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)
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Załącznik nr 4

Zadanie:

WYKAZ OSÓB,
SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
- Część I Roboty budowlano-konserwatorskie”

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego I.ZP-1.2018
1. ZAMAWIAJĄCY:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska
Polskiego 38,58-500 Jelenia Góra

2. WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:
przy wykonaniu zamówienia uczestniczyć będą następujące osoby:
zgodnie z wymogiem określonym w pkt 9.1.3 ppkt 1) Tomu I SIWZ

l.p.

1

2

Funkcja/Zakres wykonywanych czynności
w ramach niniejszego zamówienia

Kwalifikacje
zawodowe
(uprawnienia)
(podstawa prawna
udzielenia)

Doświadczenie
zawodowe
(adekwatne do
wymogu
określonego w
pkt 9.1.3.1))

Podstawa
dysponowania
tymi osobami
(Umowa o
pracę,
umowa
zlecenie)

Kierownik robót
osoba
posiadająca
uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
bez ograniczeń
Imię i nazwisko
……………………….……….............
Kierownik robót elektrycznych
osoba
posiadająca
uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
bez ograniczeń
Imię i nazwisko
……………………….……….............
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Kierownik robót sanitarnych
osoba
posiadająca
uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
...................................................................
...................................................................
...................................................................

3

bez ograniczeń
Imię i nazwisko
……………………….……….............
Kierownik robót telekomunikacyjnych
osoba
posiadająca
uprawnienia
budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności:
...................................................................
...................................................................
...................................................................
bez ograniczeń

4

Imię i nazwisko
……………………….……….............

OŚWIADCZAM, ŻE:
stosownie do złożonego przeze mnie oświadczenia w Formularzu Ofertowym w pkt 4.3 c)
osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy legitymuje się dodatkowym doświadczeniem
o którym mowa w pkt 19 ppkt 1 lit. 3), zgodnie z poniższym uszczegółowieniem:
Imię i nazwisko Kierownika Budowy .................................................
L.p.

Nazwa zadania wraz z krótkim
opisem

Okres realizacji

Budynek wpisany do rejestru
zabytków

1.
2.
3.
4.
5.

Oświadczam, że jestem świadom sankcji, szerzej opisanej w pkt 19 ppkt 1 Ad. 3 d) SIWZ, która stanowi,
że w przypadku rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym
„dodatkowym doświadczeniem”, a wykazanym przez niego „dodatkowym doświadczeniem” w załączniku nr 4
Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów w kryterium (w uzasadnionym przypadku zostanie
zweryfikowane, czy Wykonawca celowo nie próbował wprowadzić Zamawiającego w błąd).

........................... dnia ....................

.......................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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Załącznik nr 5
WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH
w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert
Zadanie:

"Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
- Część I Roboty budowlano-konserwatorskie”.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego I.ZP-1.2018
1. ZAMAWIAJĄCY:

Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska
Polskiego 38,58-500 Jelenia Góra

2. WYKONAWCA:
L.p.
Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

OŚWIADCZAM, ŻE:
w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonałem
następujące roboty budowlane zgodne z wymogiem określonym w punkcie 9.1.3. ppkt 2) - Tom I SIWZ
Data wykonania

L.p.

Budynek
wpisany
do
Rodzaj i zakres robót
rejestru
budowlanych
zabytków (nr)
(zgodnie z pkt. 9.1.3 oraz wartość
ppkt 2)
robót
budowlanych

początek
(data)

koniec
(data)

Podmiot na rzecz
którego zamówienie
wykonano

Dowody
określające czy
roboty
budowlane
zostały
wykonane
należycie, w
szczególności
informacje o tym
czy roboty
zostały
wykonane
zgodnie z
przepisami
prawa
budowlanego i
prawidłowo
ukończone

1

........................... dnia ....................

.......................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
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Załącznik nr 6
LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ
Zadanie "Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
- Część I Roboty budowlano-konserwatorskie”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego I.ZP-1.2018

OŚWIADCZAM, ŻE:
………………………………………………………………………………………………………….…...............
(nazwa podmiotu)
– Jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz.U. 2017.229), w skład której wchodzą następujące podmioty uczestniczące w
niniejszym postępowaniu *:
1. ......................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
4. ......................................................................................................................................
5. ......................................................................................................................................
6. ......................................................................................................................................
– Nie należy do grupy kapitałowej *.

* Niepotrzebne skreślić

........................... dnia ....................

.......................................................................
podpisy i pieczęcie osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy
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