
 

 

Ogłoszenie nr 593756-N-2018 z dnia 2018-07-24 r.  

 

Opera Wrocławska: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z ZAKUPEM 

WYPOSAŻENIA ETAP I 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

Tak 

 

Nazwa projektu lub programu  

Umowa nr POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwoju 

zasobów kultury, Działania: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturalnego i rozwój zasobów kultury, nazwa projektu” 

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia 

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

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

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

marginalizowanych  

Nie 

 

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

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

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 

postępowania  

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

Nie 

 

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

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

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej  

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  

I. 1) NAZWA I ADRES: Opera Wrocławska, krajowy numer identyfikacyjny 27894200000, ul. ul. 

Świdnicka  35 , 50066   Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 708 800, e-

mail marzena.malinowska@opera.wroclaw.pl, faks 813 708 852.  

Adres strony internetowej (URL): www.opera.wroclaw.pl  

Adres profilu nabywcy:  

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

nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Samorządowa Instytucja Kultury 

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 

zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 



rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

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

(URL) 

Nie  

http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=49 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Nie  

http://www.opera.wroclaw.pl/1/index_o.php?page=49 

 

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

Nie  

 

 

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

Elektronicznie 

Nie  

adres  

 

 

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

sposób:  

Nie  

Inny sposób:  

 

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

Tak  

Inny sposób:  

pisemnie  

Adres:  

Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław 

 

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

ogólnie dostępne 

Nie  

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

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ 

Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA ETAP I  

Numer referencyjny: ZP/PN/14/2018  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

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

wszystkich części  

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

 

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

 

 

 

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



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

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia 

będzie realizowany w dwóch etapach: niniejsze zamówienie dotyczy realizacji kondygnacji -1 i w dokumentacji 

projektowej określane jest mianem etapu I oraz realizacja kondygnacji nadziemnych, które nie stanowią 

przedmiotu niniejszego zamówienia publicznego a w dokumentacji określane są jako etap II. Etap I inwestycji 

obejmuje budowę części podziemnej oraz dwóch tymczasowych pawilonów – zadaszeń szklanych na poziomie 

terenu, zamykających piony komunikacyjne prowadzące do kondygnacji podziemnej. Poziom posadzki 

przyziemia określono na 119,68 m.n.p.m. Rozwiązania konstrukcyjne etapu I: - fundamenty w formie żelbetowej 

płyty grubości 90 cm, pod płytami fundamentowymi izolacja z bentonitu; - ściany nośne fundamentowe, 

żelbetowe gr.40 cm; - od wysokości 1m pod poziomem terenu ściana fundamentowa żelbetowa gr. 40cm 

izolowana styropianemi zamknięta ścianką dociskową, na niej izolacja pionowa, przeciwwodna z bentonitu; - 

strop Cobiax 55 cm; - płyta stropowa między osią „8”-„19” gr 35 cm pod podjazdem w spadku 3,6%; - ściany 

konstrukcyjne wewnętrzne 30 cm; - ściany nośne klatek schodowych żelbetowe; - ściany szybów windowych 

żelbetowe, izolowane akustycznie/ dylatowane; - schody: konstrukcja żelbetowa, płytowa, oparta na ścianach 

żelbetowych, izolowane akustycznie; -nadproża w ścianach żelbetowe i stalowe. W I etapie realizacji inwestycji 

przewidziane jest wykonanie całej kondygnacji podziemnej. Poziom kondygnacji podziemnej wynosi -6,00 m za 

wyjątkiem pomieszczeń zbiorników wody dla wtryskiwaczy oraz pomieszczeń pomp p.poż. gdzie poziom 

posadzki wynosi -8,00m. Od strony wschodniej projektowany budynek sąsiaduje z istniejącym budynkiem 

Opery Wrocławskiej. W trakcie prac remontowych w latach 1997/98 od strony nowego projektowanego 

budynku nie wykonano wzmocnienia fundamentów istniejącego budynku Opery. Część podziemna jest 

odsunięta od kondygnacji podziemnej istniejącego budynku opery o 100 cm. Połączenie obu budynków 

zaprojektowano w formie żelbetowych rękawów. Konstrukcja obiektu w części podziemnej jest żelbetowa 

monolityczna wykonana w otwartym wykopie. Zabezpieczenie wykopu zostało zaprojektowane jako ścianka 

szczelna z grodzic stalowych na całym obwodzie projektowanego budynku. Grodzie stalowe należy zagłębić do 

poziomu -20,00 m ppt, do warstwy glin zwałowych w stanie półzwartym. Na wybór sposobu zabezpieczenia 

wykopu wpływ mają: bezpośrednie sąsiedztwo zabytkowego budynku Opery, bliskie sąsiedztwo innych 

budynków – istniejących i projektowanych, bliskie sąsiedztwo fosy miejskiej poziom zwierciadła wód 

gruntowych oraz głębokość występowania warstwy nieprzepuszczalnej gruntu. Konstrukcja żelbetowa musi 

uwzględniać zmianę schematów statycznych i wielkości obciążeń wynikających z realizacji etapu II oraz musi 

być przygotowana do połączenia w sposób ciągły z częścią realizowaną w etapie II. Przedsięwzięcie 

inwestycyjne w swoim zakresie obejmuje Etap I inwestycji obejmujący budowę części podziemnej oraz dwóch 

tymczasowych pawilonów – zadaszeń szklanych na poziomie terenu, zamykających piony komunikacyjne 

prowadzące do kondygnacji podziemnej. Zadaszenia są niezbędne do czasu rozpoczęcia budowy II etapu 

Inwestycji ze względu na przewidywane użytkownie podziemia i ochronę przed zalewaniem poziomu -1. 

Pawilony mają kształt prostopadłościanów o wymiarach: od ulicy Drabika : 18,34 x 12,32 x 4,70 m,od ul. H 

.Modrzejewskiej: 11,45 x 6,75 x 4,70 m. Na przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego składają się w szczególności następujące prace: - opracowanie opinii/ekspertyzy stanu technicznego 

sąsiadującej zabudowy w tym istniejącego budynku Opery w związku z planowaną rozbudową i jej ewentualny 

wpływ na stan techniczny tej zabudowy. - opracowanie projektów wykonawczych do projektu budowlanego 

przekazanego przez Zamawiającego w zakresie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie robót budowlanych 

zgodnie ze sztuka budowlaną , normami i przepisami technicznobudowlanymi w szczególności projekt 

wykonawczy posadowienia płyty fundamentowej; - uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie wybudowanego obiektu; - wzmocnienie gruntu pod fundamentami bezpośrednio wzdłuż ściany 

istniejącego budynku Opery wraz z wykonaniem projektu wykonawczego podbicia, uzyskaniem jego 

zatwierdzenia oraz monitoring stanu w trakcie prowadzenia robót; - wykopy pod budynek wraz z wywozem i 

utylizacją gruntu i odpadów pozyskanych lub wytworzonych w trakcie robót; - odwodnienie wykopów na czas 

budowy wraz z przygotowaniem i uzgodnieniem w MPWiK projekty odwodnienia i zrzutu wody; - projekt 

wykonawczy zabezpieczenia wykopu ścianką szczelną wraz z uzyskaniem wymaganych zgód i pozwoleń; - 

ścianki szczelne zabezpieczające wykopy; - wypełnienie dna wykopu betonem podkładowym do projektowanej 

rzędnej; - badania archeologiczne wraz z uprzednim opracowaniem programu badań archeologicznych i 

uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i pozwoleń ( art.36 ust.1 pkt.5 i ust.2 ustawy z dnia 23.07.2003r o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U z 2017, poz.2187). - usunięcie kolizji z siecią energetyczną: 

1) przeniesienie trasy istniejących kabli średniego napięcia SN, będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. 

pod strop istniejącego budynku Opery Wrocławskiej w poziomie piwnicy – na czas trwania budowy poziomu - 1 

nowej części Opery oraz demontaż istniejących kabli SN, będących własnością Tauron Dystrybucja S.A. 

kolidujących z projektowanym obiektem Opery. 2) zabezpieczenie odcinków kabli w miejscach kolizji poprzez 

nałożenie osłon (przepustów dzielonych; - likwidacja istniejącej kolizji kanalizacji teletechnicznej Netii S.A: Na 

czas budowy kolidujące z rozbudową Opery przebiegi kanalizacji teletechnicznej należy łożyć po niekolidującej 

terasie poprzez przepusty rurowe i studnie teletechniczne w rzewnie oraz w przepustach rurowych w obudowie – 

w pomieszczeniach piwnic budynku głównego Opery. [ warunki techniczne nr E/S/17/1780/PT z dnia 



25.08.2017r] - elementy zagospodarowania terenu; infrastruktury sieciowej i instalacyjnej oraz drogi pożarowe i 

dojazdowe; - wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z dopełnieniem obowiązków 

wynikających z decyzji; - wykonanie tablicy informującej, że inwestycja jest współfinansowana z środków UE i 

BWD; - budowa części podziemnej ( kondygnacja -1); - udowa tymczasowych pawilonów szklanych ( 

kondygnacja 0,0) - infrastruktury sieciowej i instalacyjnej; - dróg pożarowych i dojazdowych  

 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45100000-8 

45110000-1 

71320000-7 

71320000-7 

 

 

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

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

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

wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 

6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

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

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

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

lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  

miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-07-31  

 

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu 

Zamówienia niezwłocznie po zawarciu umowy. 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty budowlane 

stanowiące przedmiot zamówienia zostały wykonane w terminie do dnia 30.06.2020r. 3. Zamawiający wymaga 

aby Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego uzyskał pozwolenie na użytkowanie obiektu w terminie 

do dnia 31.07.2020r 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

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

z odrębnych przepisów  

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie,  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  

Określenie warunków: Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Gwarantującej wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że posiada środki finansowe lub 

posiadana zdolność kredytową na kwotę w wysokości, co najmniej 15.000.000 PLN ( słownie: piętnaście 

milionów PLN)  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: a) Wykonawca wykaże roboty budowlane wykonane, w okresie ostatnich siedmiu lat ( § 

2 ust.5 rozporządzenia Dz.U.z 2016r., poz.1037) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez roboty budowlane, w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku, Zamawiający rozumie wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed 

upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie 

z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, co najmniej jedno zamówienie, obejmowało swoim 

zakresem budowę obiektu kubaturowego z kondygnacją podziemną o powierzchni kondygnacji podziemnej nie 

mniejszej niż 1600,00 m2 lub budowę garażu podziemnego o powierzchni nie mniejszej niż 1600,00 m2. ; b) 



Wykonawca wykaże wykonanie projektów wykonawczych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez wykonanie 

projektów wykonawczych , w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, Zamawiający rozumie 

wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy w tym okresie opracowanie co najmniej dwóch projektówwykonawczych 

uszczegółowiających projekt budowlany przy realizacji inwestycji kubaturowej. c) Wykonawca dysponuje lub 

będzie dysponował w okresie wykonywania zamówienia osobami umożliwiającymi realizację zamówienia na 

odpowiednim poziomie kompetencji i jakości w szczególności: 1) w zakresie prac projektowych, zespołem w 

skład, którego wchodzą projektanci, o n/w specjalnościach: • konstrukcyjno-budowlanej; • drogowej; • 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: - elektrycznych - teletechnicznych - sanitarnych z których 

każdy w swojej specjalności posiada łącznie: - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578, ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 

2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394) każdy w swojej specjalności; -co 

najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień projektowych bez ograniczeń. 2) w zakresie 

robót budowlanych: • Kierownika Budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane)– posiadającego łącznie: - 

wyższe wykształcenie techniczne; - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

ograniczeń ( art.14.ust.3 pkt.3 ustawy PB) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83 poz. 578, ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 

2010r., Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); - co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych na budowie (kierownik budowy, kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych); • Kierownika 

robót elektrycznych i elektroenergetycznych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – posiadającego łącznie: 

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ( art.14 ust.3 pkt.3 ustawy PB) 

w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych ielektroenergetycznych ( wydane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające 

im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem 

art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) 

oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); - co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu 

uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych na budowie(kierownik budowy, 

kierownik robót elektrycznych); • Kierownika robót teletechnicznych (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) 

– posiadającego łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń ( 

art.14.ust.3 pkt.3 ustawy PB) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń teletechnicznych 

(wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r.Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub 

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 

lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

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

jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); - co najmniej 5 

letnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych na budowie(kierownik budowy, kierownik robót teletechnicznych) • Kierownika robót sanitarnych 

(w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – posiadającego łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń ( art.14.ust.3 pkt.3 ustawy PB) w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r.Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 



uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, zzastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 

2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); - co najmniej 5 letnie 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych na budowie(kierownik budowy, kierownik robót sanitarnych); • Kierownika robót drogowych (w 

rozumieniu ustawy Prawo Budowlane) – posiadającego łącznie: - uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń ( art.14.ust.3 pkt.3 ustawy PB) w specjalności drogowej (wydane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r.Nr 83 poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 

2010 r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394); - co najmniej 3 letnie 

doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu samodzielnych funkcji 

technicznych na budowie(kierownik budowy, kierownik robót drogowych); Powyższy skład osobowy ( zespołu 

projektowego oraz zespołu wykonawczego) jest Zespołem podstawowym (kluczowym) Wykonawcy. Co do 

zasady wszelkie zmiany Personelu Kluczowego w trakcie realizacji Umowy muszą uzyskać zgodę 

Zamawiającego. Stosownie do treści art. 12 ust.7 ustawy Prawo Budowlane, podstawę do wykonywania 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby 

samorządu zawodowego, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zaświadczenie, o 

którym mowa powyżej Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą dostarczy 

Zamawiającemu przed podpisaniem Umowy na zasadach określonych w §15 ust.8 Instrukcji (Rozdział I SIWZ). 

2) w zakresie badań archeologicznych; • co najmniej jedna osobę posiadającą wykształcenie wyższe i 

kwalifikacje, o których mowa w art.37 e ustawy z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu ratowniczych badań archeologicznych. 

Wykonawca wykaże roboty budowlane wykonane, w okresie ostatnich siedmiu lat ( § 2 ust.5 rozporządzenia 

Dz.U.z 2016r., poz.1037) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie. Przez roboty budowlane, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku, 

Zamawiający rozumie wykonanie w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert - a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, co najmniej jedno zamówienie, obejmowało swoim zakresem budowę obiektu 

kubaturowego z kondygnacją podziemną o powierzchni kondygnacji podziemnej nie mniejszej niż 1600,00 m2 

lub budowę garażu podziemnego o powierzchni nie mniejszej niż 1600,00 m2  

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

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  

Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający 

informuje, że: administratorem danych osobowych jest Opera Wrocławska, Wrocław, ul. Świdnicka 35 , E-mail: 

sekretariat@opera.wroclaw.pl , Tel: 71/370 88 50. inspektorem ochrony danych osobowych w Operze 

Wrocławskiej jest Pan Piotr Schmid , e-mail: Piotr.schmid@ opera.wroclaw.pl ; dane osobowe przetwarzane 

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

publicznego na Rozbudowę Opery Wrocławskiej wraz z zakupem wyposażenia prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego znak ZP/PN/12/2018; odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, 

którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

pozyskane dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres 

przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania danych osobowych dotyczących 

bezpośrednio podwykonawcy lub podmiotu trzeciego jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 

niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu danych osobowych podwykonawcy lub 

podmiotu trzeciego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

posiada Pani/Pan jako podwykonawca lub podmiot trzeci: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana 



danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − 

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu: − 

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

danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec 

przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 

ust. 1 lit. c RODO. 2.Wykonawca w imieniu podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego musi podczas 

pozyskiwania danych osobowych na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wypełnić 

obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe 

dotyczą, i od których dane te pozyskał. Dla uzyskania potwierdzenia przez Zamawiającego, że osoby, których 

dane osobowe są przekazywane zamawiającemu przez wykonawcę w ofercie celem uzyskania danego 

zamówienia wykonawca złoży w Formularzu Ofertowym Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków 

informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

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

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

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 

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

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO 

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  

1)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; 2) 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; 3) 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; 4) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem 

podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 5) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem 

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

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

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

W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji 



ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=06ffe542... 14 z 27 03.07.2018, 14:33 środków 

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; Jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa 

powyżej, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający 

sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium 

selekcji. 3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących 

zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót 

budowlany wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert w 

postępowaniu, 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 przy czym 

dowodami , o których mowa , są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego 

roboty były wykonywane bądź w przypadku uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, jeżeli 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. 2) wykaz usług wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

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

wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3) wykazu osób, 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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.  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W 

POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA 

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

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

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 

dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania : Pkt.1 ppkt. 1)–2) – składa 

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: a) 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, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1) 

lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert zaś 

dokument o którym mowa w pkt. 5 ppkt 1) lit. b nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania 

ofert. 6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

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

notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce 

zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 7 stosuje się. Zamawiający żąda od wykonawcy, który: 1) polega na 

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w 

odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia tych podmiotów z 

udziału w postępowaniu, odpowiednio pkt. 1 ppkt. 1)–5).; 2) zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 



podwykonawcy nie będącego podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia dokumentów dotyczących tego podwykonawcy, 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia tego podwykonawcy z udziału w postępowaniu, wskazanych pkt.1 

ppkt. 1)–5). W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24 ust. 11 

ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 

86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy, według wzoru stanowiącego Załącznik 

nr 3 Rozdział IV SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że 

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

zamówienia publicznego. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający określa kwotę wadium w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięcset tysięcy złotych). 2.Wadium może 

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach 

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej 

Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 35 1020 5226 0000 6102 0368 

6466 z podaniem tytułu i znaku postępowania. 4.Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej 

niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form szczegółowe zasady wnoszenia 

wadium : Rozdział XIII SIWZ 

 

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

Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

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

elektronicznych: 

Nie  

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

elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

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

 

 

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

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

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

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

Umowa ramowa będzie zawarta:  

 



Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

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

elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 

w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 

negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

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

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

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

Nie  

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

będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 

zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania:  

 

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja jakości 5,00 

Doświadczenie kluczowego personelu Wykonawcy 35,00 

 

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

Tak  

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

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

przeprowadzenia negocjacji  



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

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

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

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

 

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

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

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 

wszystkie oferty:  

 

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

kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

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

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

techniczne urządzeń informatycznych:  

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

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

 

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

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

publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

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

której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 3, 4, 5, 6 ustawy 

Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do 

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1. Zmiana 

terminów wykonania umowy: 1.1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających 



prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie 

odbiorów; 1.2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 

szczególności: a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, b) natrafienie w trakcie 

prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, d) 

wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, e) wystąpienie 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 1.3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w 

szczególności: a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia 

zmian w Wniosku o dofinansowanie i/lub Umowie do dofinansowanie. 1.4) zmiany będące następstwem 

działania lub braku działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do 

organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) 

w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu 

umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o 

czas, jaki minął od dnia zawarcia umowy do dnia uzyskania ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, b) 

przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych 

okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp., c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do 

nieruchomości lub który użytkuje nieruchomość; 1.5) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na 

bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a 

inspektor nadzoru wydał wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności 

w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego; 1.6 w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania Ofertą na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona 

Przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań 

zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z 

Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe 

jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 

pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy. 1.7 konieczność wykonania robót zamiennych 

lub zamówień dodatkowych; W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 

termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub 

pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy 2. Zmiana sposobu 

spełnienia świadczenia: 2.1. zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi 

okolicznościami: a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne 

obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia, b) pojawienie się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy 

lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, c) 

pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na skrócenie czasu 

realizacji inwestycji, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, d) odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki 

geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, f) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy 

administracyjne i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, g) konieczność zrealizowania przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, h) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 

gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, lub robót na terenie budowy, lub 

sąsiadujących nieruchomości a inspektor nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad 

lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) ppkt 2.1) możliwa jest w szczególności zmiana 



sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji budowanych urządzeń, ograniczenie 

zakresu robót objętych umową lub zmiana wynagrodzenia wyłącznie na wniosek Inspektora nadzoru. 2.2 zmiana 

osób wskazanych w ofercie wykonawcy lub w umowie, przy pomocy, których wykonawca realizuje przedmiot 

umowy, na inne osoby spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według 

polityki kadrowej wykonawcy. 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła 

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana obowiązującej stawki 

VAT, c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego 

itp., d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części 

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, e) kolizja z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną 

ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, f) gdy zaistnieje inna 

okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego 

wykonania umowy zgodnie z SIWZ, g) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

robót lub usług lub dostaw, h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem 

umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, i) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy, 

niż 12 miesięcy -zmian wysokości wynagrodzenia w następstwie: - zmiany wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, - zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na 

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W przypadku określonym w pkt 3 lit. b) zmiana stawki VAT dotyczyć 

będzie wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy. W przypadkach 

określonych w pkt 2 i 3 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub 

przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia. 4. W przypadku 

zmiany umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone zostanie na 

podstawie kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej z wykorzystaniem KNR (Katalogów 

Nakładów Rzeczowych) i zastosowaniem następujących czynników cenotwórczych: stawek roboczogodziny( 

R), ceny materiałów( M) i najmów sprzętu ( S) oraz wskaźników narzutów ( Kp, Z) na poziomie średnich 

podanych w publikacji SEKOCENBUD dla województwa dolnośląskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, 

w którym ma być wprowadzona zmiana lub faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu jeżeli nie 

występują one w cenniku. Szczegółowe kosztorysy zamówień dodatkowych lub innych zmian Umowy 

sporządzone przez Wykonawcę na własny koszt podlegają sprawdzeniu przez branżowego Inspektora Nadzoru, 

rekomendacji Inżyniera Rezydenta i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wyceny 

przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru ma możliwość ich sprawdzenia i 

uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi. Jeżeli oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru dla 

materiałów lub usług będących podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe od ofert lub faktur załączonych do 

wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie średnią z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora 

nadzoru i w złożonej przez Wykonawcę wycenie. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu 

robót lub ograniczenia wynikającego ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, umowne 

wynagrodzenie ryczałtowe zostanie pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość 

tych robót zostanie ustalona według zasad określonych powyżej z przyjęciem składników cenotwórczych z daty 

złożenia oferty. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy o zakres podany w TABELI CEN. Konsekwencją ograniczenia zakresu rzeczowego 

będzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego ( §11 ust.1 ) o kwotę stanowiącą równowartość 

niewykonywanych przez Wykonawcę robót podaną w TABELI CEN. Postanowienia określone pkt. 1, 2,3,4 i 5 

stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę jednakże zgoda uwarunkowana jest 

akceptacją zmian przez Instytucje Pośredniczącą. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 

wyrażenia takiej zgody. 5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub 

dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego Umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji i rozliczenia Projektu. 6. Jeżeli 

Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie, co najmniej jednej z wymienionych 

powyżej przesłanek zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi Rezydentowi zaopiniowanego przez 

branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego Wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia 

lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Inżynier z własna rekomendacją przedkłada 

wniosek Zamawiającemu, który podejmuje ostateczna decyzje. 7. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2) i 

3) możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia 

zmiana rozliczania lub zmiany wysokości wynagrodzenia, 8.Zamawiający przewiduje również możliwość 

dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy. 9.Nie stanowi zmiany umowy: a) zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiana danych teleadresowych. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 



zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia - do 

przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym 

wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3) lit. i) tiret pierwsze i drugie, na wysokość wynagrodzenia. 

Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 11. Zmiana umowy może nastąpić 

wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

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

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

 

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

Data: 2018-08-14, godzina: 10:00,  

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  

Wskazać powody:  

 

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

> polski  

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

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

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które 

miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak  

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

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

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
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