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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127196-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: System sterowania i kontroli
2015/S 072-127196

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Opera Wrocławska
ul. Świdnicka 35
Punkt kontaktowy: Opera Wrocławska
Osoba do kontaktów: inż. Kazimierz Budzanowski
50-066 Wrocław
POLSKA
Tel.:  +48 713708850
E-mail: sekretariat@opera.wroclaw.pl
Faks:  +48 713708862
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.opera.wroclaw.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zakup i montaż nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny – Etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Miasto
Wrocław.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:127196-2015:TEXT:PL:HTML
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Kod NUTS PL,PL514

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia: „Zakup i montaż nowoczesnego systemu zasilania
i sterowania napędami mechaniki sceny – Etap I”. Jest to jeden z dwóch etapów w ramach całościowego
zamówienia: „Modernizacja systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny”
1. Celem etapu I jest:
— zapewnienie stabilnej pracy napędów elektrycznych sceny poprzez dostosowanie urządzeń regulacyjnych
do parametrów rozruchowych silników elektrycznych, regulacja współpracy falowników i części elektrycznej
napędów z ich elementami mechanicznymi, dostosowanie parametrów układu elektrycznego napędów do
funkcji urządzeń;
— zapewnienie możliwości precyzyjnego zatrzymania napędu na zaprogramowanej wcześniej wysokości;
— zapewnienie możliwości współbieżnego ruchu kilku napędów równocześnie tak, aby równomiernie przenosiły
wspólne obciążenia;
— zapewnienie sprzętowej synchronizacji dowolnych napędów w układzie „motion” (sterowanie pozycją);
— modernizacja napędów nieregulowanych z zastosowaniem rozwiązań pozwalających na możliwość
sterowania z komputera sterującego.
2. Zadanie stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia stanowi etap I przedsięwzięcia o nazwie:
Modernizacja systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny składającego się z dwóch etapów.
Etap II wymienionego w zdaniu poprzednim przedsięwzięcia będzie zrealizowany w terminie późniejszym i
będzie poprzedzony procedurą udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzoną na zasadach określonych
w ustawie Prawo zamówień publicznych.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia ( zwany dalej OPZ), oraz
dokumentacja opracowana przez Tuchler Polska Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876
Warszawa. W szczególności przedmiot obejmuje:
1) dostawę, montaż i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń wyspecyfikowanych w Liście dostaw i prac.
Dostarczony sprzęt i urządzenia muszą posiadać certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania
lub inną dokumentację potwierdzającą, że przedmiot dostawy spełnia wymagane prawem przepisy i normy.
2) przeprowadzenie szkoleń pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonych urządzeń i sprzętu
w terminie wskazanym przez Zamawiającego, z uwzględnieniem programowania przez operatorów oraz
konserwatorów (szkolenie podstawowe obsługi co najmniej 40 godzin oraz programowania sterowników,
napędów i paneli co najmniej 40 godzin).
3) przeprogramowanie ( w trakcie uruchomienia systemu) co najmniej dziesięciu wskazanych przez
Zamawiającego oper z aktualnego repertuaru;
4) w celu zapewnienia minimalnego czasu naprawy systemu dostarczenie kompletu części zamiennych do
1 napędu, łącznie z zaprogramowanym i gotowym do użycia głównym sterownikiem systemu (sterowniki,
przetwornica – napęd sztankietu), enkoder, moduły O/I itd. oraz elementów występujących jako jedyne w całym
systemie);
5) dostarczenie niezbędnego i kompletnego oprogramowania do komunikacji z dostarczonymi urządzeniami –
sterownikami/panelami/przetwornicami itd.(zainstalowane) na komputerze przenośnym typu laptop z pełnym
oprogramowaniem biurowym;
6) dostarczenie jednego komputera typu laptop z pełnym oprogramowaniem biurowym – Office 2013;
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7) wykonanie i dostarczenie instrukcji obsługi/eksploatacji/konserwacji dotyczące całości systemu (w tym
instrukcje stanowiskowe itd.).
8) dostarczenie oprogramowania sterowników, paneli, pulpitów w formie umożliwiającej wgranie
oprogramowania do w/w samodzielnie.
9) skalkulowanie pełnych kosztów wykonania wszystkich zmian w oprogramowaniu systemu obsługi urządzeń
scenicznych do Etapu II łącznie z przeszkoleniem operatorów o nowe funkcje.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
42961000, 48151000, 72265000, 31161900, 79632000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 700 660 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 16.6.2015. Zakończenie 2.9.2015

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium: Przed złożeniem ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości 9 000 PLN
( słownie: dziewięć tysięcy złotych) 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Zamawiający ustala
zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny oferty (brutto).
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w niniejszym postępowaniu przed
zawarciem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form
określonych odpowiednio w ustawie Pzp i IDW. 3.Szczegółowe wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia
należytego wykonania umowy zawarte zostały odpowiednio w pkt V i pkt XVI Części 1 SIWZ o nazwie IDW
zamieszczonej od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na
stronie Zamawiającego: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Wszelkie rozliczenia związane z realizacją przedmiotowego zamówienia publicznego będą dokonywane w PLN.
Płatności będą dokonywane za wykonane i odebrane elementy zamówienia zgodnie z warunkami. umowy.
Sposób rozliczenia i zapłaty za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części 2a i 2 b SIWZ o
nazwie Umowa i Umowa Licencyjna, zamieszczonej od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej na stronie. Zamawiającego: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49

www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
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III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają
warunki udziału w postępowaniu w sposób określony w pkt. IV IDW. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają
Pełnomocnika/ Lidera do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być podpisane
przez wszystkie podmioty występujące wspólnie (przez tzw. Partnerów/członków konsorcjum). Pełnomocnictwo
składane przez Wykonawcę wraz z ofertą musi być złożone w formie oryginału. Treść pełnomocnictwa
powinna wskazywać rodzaj czynności, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np.: podpisania oferty,
potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składania oświadczeń woli i wiedzy, składania
wyjaśnień, parafowania dokumentów, itp.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, są zobowiązani do zawarcia
umowy Konsorcjum regulującej ich współpracę i przedłożenia jej Zamawiającemu. Umowa powinna zawierać w
swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
1) wskazanie lidera, będącego pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców tworzących konsorcjum;
2) prawa, obowiązki i uprawnienia lidera (upoważnienie lidera do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie umowę i każdego z osobna, a także upoważnienie do wystawiania
faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców realizujących wspólnie umowę).
3) oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania Kontraktu o wykonanie
niniejszego zamówienia publicznego oraz gwarancji jakości na wykonane prace.
4) określenie sposobu współdziałania Wykonawców po zawarciu umowy w sprawie zamówienia oraz zakresu
prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za
wykonanie Umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności
konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
— Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne:
— nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 pkt.5 ustawy Pzp, oraz
— muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie każdego z
warunków określonych w 22 ust. 1 ustawy Pzp oceniane będzie łączne co oznacza, że Wykonawcy składający
wspólną ofertę muszą wykazać spełnienie danego warunku łącznie, co oznacza, że dokumenty muszą być
złożone w taki sposób, żeby było wiadomo, że oświadczenie składa całe konsorcjum, natomiast informacje
w nim zamieszczone mogą wskazywać na dokonania jednego lub kilku konsorcjantów, mogą również
uwzględniać np. doświadczenie podmiotu trzeciego. Natomiast brak podstaw do wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 pkt.5 ustawy Prawo zamówień publicznych musi wykazać odrębnie każdy
z Wykonawców składających wspólną ofertę ( art.23 ustawy Pzp).
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1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz ust.2 pkt.5
ustawy Pzp Wykonawca składa wraz z ofertą:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców wraz z ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich odrębnie),
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich),
c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z
ofertą muszą być złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich),
d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich),
e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców wraz z ofertą muszą
być złożone przedmiotowe dokumenty odrębnie dla każdego z nich),
f) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.(W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców do oferty należy załączyć oryginał przedmiotowego oświadczenia złożony przez każdego z
nich).
g) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 luty 2007r. o
ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz.U. Nr 50 z 2007r. poz.331 ze zm.) (W przypadku wspólnego ubiegania
się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców do oferty należy załączyć
oryginał przedmiotowego oświadczenia złożony przez każdego z nich).
h) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 10 i 11 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z
2013r. ,poz.231) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w
jakich te dokumenty mogą być składane zwane dalej „ rozporządzeniem w sprawie dokumentów”:
1).jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:



Dz.U./S S72
14/04/2015
127196-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/13

14/04/2015 S72
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

6/13

a). w pkt..1.1).a), .1.1).b), 1.1).c) i 1.1).e), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a1). nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
a2). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
a3). nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
b). w pkt. 1.1)d) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4
– 8 ustawy Pzp;
2). jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.1), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.4) stosuje się odpowiednio.
3). jeżeli, w przypadku podmiotu/podmiotów mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń–
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
4). dokumenty o których mowa w pkt. 2.1)a) lit.a1) i lit.a3), l oraz w pkt. 2.1)b) powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert natomiast dokument, o którym mowa w pkt.
2.1)a) lit. a2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5). w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
3. Co do zasady dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę za wyjątkiem sytuacji wyraźnie opisanych w IDW stanowiącej Część 1 SIWZ. Wszystkie
oświadczenia składane są w oryginale.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy,
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy / tych podmiotów są poświadczane za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / te podmioty.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie
wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. IV IDW, wg zasady: „spełnia - nie
spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych przez
Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć opłaconą
polisa (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę) a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na jedno lub wszystkie
zdarzenia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego warunku sytuacji ekonomicznej.
Sytuacja ekonomiczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie oceniana
łącznie.
UWAGA: Jeżeli z treści polisy (a w przypadku jej braku innego ww. dokumentu) nie wynika, że jest ona (on)
opłacona (opłacony), należy również załączyć dokumenty, które będą stanowić dowód jej (jego) opłacenia.
Uwaga: W przypadku, złożenia przez wykonawców dokumentów w których jakiekolwiek kwoty podane zostały w
walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na złote według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
Gdy wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków finansowych udziału w postępowaniu powołuje się na
zasoby podmiotów trzecich Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert, w którym podmiot trzeci posiada rachunek, potwierdzającej posiadanie przez podmiot trzeci środków
finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości.
Gdy wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków ekonomicznych udziału w postępowaniu powołuje
się na zasoby podmiotów trzecich Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia polisy wraz z dowodem
jej opłacenia (a w przypadku jej braku innego ww. dokumentu ) potwierdzającej że podmiot trzeci jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na jedno lub wszystkie zdarzenia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego
warunku sytuacji ekonomicznej.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – przedłożenia informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych przez inny podmiot
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz przedłożenia polisy wraz z dowodem jej opłacenia
(a w przypadku jej braku innego ww. dokumentu ) potwierdzającej że podmiot trzeci jest ubezpieczony od
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odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
jedno lub wszystkie zdarzenia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego warunku sytuacji
ekonomicznej.
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów n/w dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest
wykazać, że spełnia następujące warunek:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 300 000 PLN ( słownie: trzysta
tysięcy PLN).
2) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 500 000 PLN ( słownie: pięćset tysięcy PLN).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1)
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w Wykaz usług,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na
rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
2)
W celu potwierdzenia spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:
- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, odpowiedzialnych za projekt
systemu sterowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego elektronicznych systemów związanych z
bezpieczeństwem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami, wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
Na podstawie art.29 ust.4 pkt.4) ustawy Pzp, Zamawiający określi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
dodatkowe wymagania związane z realizacją przedmiotowego zamówienia polegające na obowiązku
zatrudnienia przez Wykonawcę projektanta systemu sterowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego
elektronicznych systemów związanych z bezpieczeństwem na podstawie umowy o pracę
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Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim wypadku Wykonawca zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy
wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do
ich zasobów żąda:
1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy – przedłożenia informacji z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych przez inny podmiot
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, oraz przedłożenia polisy wraz z dowodem jej opłacenia
(a w przypadku jej braku innego ww. dokumentu ) potwierdzającej że podmiot trzeci jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
jedno lub wszystkie zdarzenia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania opisanego warunku sytuacji
ekonomicznej.
2) dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów n/w dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1)
W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia,
zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował/realizuje, co najmniej dwa przedsięwzięcia
polegające na modernizacji/ budowie/ rozbudowie systemu sterowania mechaniki sceny na rzecz instytucji
kultury [ posiadającej formę organizacyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 nr 114 poz. 493 z późń. zm.), w szczególności: teatry, opery,
operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne,
galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury]. o wartości przedsięwzięcia nie
mniej niż 450 000,00 zł (brutto) każde, oraz udokumentuje, że zamówienia o których mowa zostały wykonane
lub są wykonywane należycie.
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2)
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że przystępując do
realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą która łącznie:
- posiadaj min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku:
Projektant systemu sterowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego elektronicznych systemów
związanych z bezpieczeństwem
- posiada wykształcenie wyższe techniczne
- posiada certyfikat specjalisty bezpieczeństwa funkcjonalnego wydany na podstawie międzynarodowych
norm poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub
międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji (np. Urząd Dozoru Technicznego / TÜV itp.)
Powyższy skład zespołu osobowego jest zespołem podstawowym (kluczowym). Zamawiający, co do zasady
zakazuje zmian przedstawionego w ofercie personelu. Zmiany takie będą możliwe jedynie po zaistnieniu
okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzeń losowych) określonych w Umowie. W takim przypadku
wszelkie zmiany personelu muszą uzyskać zgodę Zamawiającego.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 90
2. Gwarancja. Waga 10

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/09/15

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 15.5.2015 -
12:00
Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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21.5.2015 - 10:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 21.5.2015 - 11:00
Miejscowość:
Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i ze środków budżetu Województwa
Dolnoślaskiego
2.
W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
w Opisie Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami ( art.25 ust.1 pkt.2) Pzp), tzn. spełniają minimalne
wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem parametrów technicznych jak i
ilościowych (dotyczy to również kompatybilności urządzeń), Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń
równoważnych tj. spełniających jednocześnie wszystkie zapisy specyfikacji uszczegółowione w OPZ i
projekcie wykonawczym, zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z
powyższym Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć karty katalogowe oferowanych urządzeń w
przypadku gdy oferowane urządzenia będą inne niż przykładowo przyjęte przez projektanta w OPZ i projekcie
wykonawczym - załącznik Nr 1 do OPZ.
Uwaga – opis sposobu wypełnienia tabeli zbiorczej wyceny w zakresie oferowanego sprzętu dokładnie opisany
został w pkt IV.11) Części 1 SIWZ o nazwie IDW zamieszczonej od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie Zamawiającego: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?
page=49.
3.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
- konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie
obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z
uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze Stron;
- zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach
publicznych oraz zmian dotyczących wskazania przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw
związanych z realizacją umowy;

www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49
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- zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających
realizację, obniżających ponoszone przez Zamawiającego koszty;
- konieczności zmiany numerów rachunków bankowych.
Jeżeli w czasie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT),
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3..Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu lub drogą elektroniczna albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 8 i 9 powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
12. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
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13.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
14. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
15. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
16. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
17.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i
oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186
ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
18. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 14 i pkt 15 nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.4.2015


