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INFORMACJE OGÓLNE 
 
 

1. Na SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SIWZ) składają 
się 

: 
ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 
Załącznik nr 1 Umowa 
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia  
ROZDZIAŁ II FORMULARZ KWALIFIKACYJNY WRAZ ZE 

STANOWIĄCYMI JEGO INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
ZAŁĄCZNIKAMI 

Załącznik nr 1 Oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1, pkt 1,2,3 ustawy 
Pzp) 

Załącznik nr 2 Oświadczenie ( zgodnie z art.24 ust. 1i2 ustawy Pzp ) 
Załącznik nr 3  Wykaz zrealizowanych usług 
ROZDZIAL III OFERTA 
 
 
 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.  Nr 
223 z 2007 r. poz. 1655) zwanej w dalszej treści specyfikacji Pzp.. 
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ROZDZIAŁ I 
 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 

1. Informacja o Zamawiającym. 
Zamawiającym jest  Opera Wrocławska , 50- 066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 
NIP: 896-000-55-26 
REGON: 000 278 942 
TEL: (071) 370-88-50                               FAX: (071) 370-88-52 

1.1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono w BZP oraz w 
siedzibie Zamawiającego i na jego stronie internetowej : 

           http://www.opera.wroclaw.pl/   od dnia 25.02.2008  
1.2. W przetargu mogą brać udział na tych samych warunkach: osoby fizyczne, 

osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 
1.3. Wymagany termin wykonania zamówienia: 26.05.2008-26.06.2008 
1.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi Komisja Przetargowa 

powołana przez Dyrektora Opery Wrocławskiej. 
1.5. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia ofert wariantowych. 
1.6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwość złoŜenia ofert częściowych. 
1.7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających ani aukcji 

elektronicznej 
 

2. Opis procedury zamówienia. 
2.1. Oferty złoŜone w prowadzonym postępowaniu zostaną otwarte na sesji 

jawnej. 
2.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, którą 

przeznaczył na sfinansowanie  przedmiotowego zamówienia . 
2.3. Po otwarciu ofert Zamawiający dokona kwalifikacji Wykonawców i wyboru 

oferty najkorzystniejszej zgodnie z zasadami i kryteriami określonymi w Pzp 
oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 
3. Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy: 
3.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 w/w ustawy a takŜe 
pozostałe warunki szczegółowe określone w niniejszej specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 

3.2. Warunki szczegółowe: 
3.2.1. Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien zrealizować je 

siłami własnymi lub przy udziale podwykonawcy. 
          3.2.2   Wykonawca winien w ciągu ostatnich trzech lat, a jeŜeli okres 
                     prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizować z 
                     naleŜytą starannością ,co najmniej jeden wynajem trybun na min 2000 
                     miejsc w ramach jednego przedsięwzięcia . 

3.2.3 Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie winien posiadać  
         ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej  
         działalności..  
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4.  Opis sposobu udzielania informacji dotyczących SIWZ. 
4.1. Opis sposobu udzielania informacji dotyczących SIWZ: 

1) Wykonawca wszystkie pytania dotyczące SIWZ i prowadzonego 
postępowania winien kierować do Zamawiającego za pośrednictwem faksu 
nr (071) 370 88 52, podając: swój nr faksu, tytuł postępowania  w terminie 
nie później niŜ 6 dni przed upływem wyznaczonego w SIWZ terminu 
składania ofert. 

2) Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi na zadane pytania za 
pośrednictwem faksu. 

3) Zamawiający Ŝąda aby Wykonawca, który otrzymał odpowiedź faksem, 
niezwłocznie potwierdził zwrotnie (faksem) fakt jej otrzymania 

4.2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert, 
Zamawiający moŜe zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ 
i wówczas przesunie termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa 
i zobowiązania uczestnika przetargu oraz Zamawiającego odnośnie do 
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi. 

4.3. Informacja o dokonanej modyfikacji zostanie zamieszczona na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

4.4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 
4.5. Osobą upowaŜnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z 

Wykonawcami jest Pan Piotr Karek .tel. (071) 370 88 11 
 
 
5.  Formuła ceny ofertowej. 
5.1 Wykonawca zobowiązany jest podać cenę ( brutto) za cały, określony w opisie 

przedmiotu zamówienia i umowie zakres świadczeń. 
5.2 Za prawidłowe określenie stawki podatku VAT odpowiada Wykonawca. 
 
6.     Dopuszczalna liczba składanych ofert. 
6.1   Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę na przedmiot zamówienia. 
 
7. Koszt sporządzenia oferty. 
Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złoŜeniem ponosi 
Wykonawca, niezaleŜnie od wyniku postępowania. 
 
8. Okres związania ofertą. 
8.1. Wykonawca pozostaje związany złoŜoną ofertą przez okres 30 dni 

kalendarzowych. 
8.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert. 
8.3. Na 7 dni przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 8.1 niniejszej specyfikacji, 

Zamawiający moŜe zwrócić się do Wykonawcy o przedłuŜenie terminu związania 
ofertą o kolejne 30 dni. 

 
 
9. Postać oferty. 

9.1. Wykonawca winien sporządzić Formularz Kwalifikacyjny i Ofertę ściśle według 
postanowień niniejszej SIWZ. 
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9.2. Formularz Kwalifikacyjny i Oferta muszą mieć formę pisemną i być 
sporządzone w języku polskim. Zaleca się, aby formularz kwalifikacyjny i oferta 
były napisane na komputerze, maszynie do pisania lub w sposób czytelny 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 

9.3. Zamawiający wymaga, aby FORMULARZ KWALIFIKACYJNY I OFERTA  były 
podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w 
imieniu Wykonawcy. 

9.4. W przypadku, gdy FRMULARZ KWALIFIKACYJNY I OFERTĘ składać będzie 
kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, 
muszą  być podpisane przez wszystkich wspólników wymienionych w umowie 
spółki. 

9.5. W przypadku, gdy ofertę składać będzie Konsorcjum (Partnerzy składający 
wspólną ofertę), wymagane jest złoŜenie pełnomocnictwa udzielonego Liderowi 
przez pozostałych Partnerów do złoŜenia oferty i podpisania umowy. 

9.6...Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony FORMULARZA 
KWALIFIKACYJNEGO wraz z załącznikami I OFERTY były jednoznacznie 
ponumerowane i złączone w sposób uniemoŜliwiający ich zdekompletowanie . 

9.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście FORMULARZA KWALIFIKACYJNEGO 
I OFERTY muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i 
opatrzone datami ich dokonania. 

     9.8 JeŜeli Wykonawca wnosi o zastrzeŜenie jawności części swojej oferty, ze           
           względu  na tzw. „tajemnicę przedsiębiorstwa”, winien wymienić te strony oferty i    
            Formularza Kwalifikacyjnego w pkt 4 oferty, a na stronach wpisać czerwonym    
            atramentem „tajemnica handlowa”.  
            Brak zastrzeŜenia traktowane będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w    
            całości, zgodnie z ustawą.  
 
10. Oświadczenia i dokumenty WYKONAWCY 
10.1.      Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do Formularza Kwalifikacyjnego    
                następujące oświadczenia i dokumenty: 
10.1.1. Oświadczenie (druk), Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 

1pkt. 1,2,3 ustawy Pzp.  
                W przypadku, gdy ofertę składa kilku Partnerów składających wspólną ofertę     
                (Konsorcjum) powyŜsze oświadczenie podpisuje Lider. 
10.1.2      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
                ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy  
                przed  upływem terminu składania ofert w niniejszym przetargu, 
                W przypadku, gdy ofertę składa kilku Partnerów składających wspólną ofertę  
                 (Konsorcjum) kaŜdy z nich składa powyŜsze dokument. 
10.1.3      Pełnomocnictwo dla Lidera lub pełnomocnika , jeŜeli oferta będzie podpisana 
                przez pełnomocnika lub Lidera. 
10.1.4    Wykaz zrealizowanych wynajmów trybun (druk ) w okresie ostatnich 3 lat a      
               jeŜeli okres prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie    
               potwierdzający spełnienie warunku 3.2.2  Do wykazu zrealizowanych dostaw    
               naleŜy dołączyć referencje potwierdzające wykonanie przedmiotowych  
               wynajmów z naleŜytą starannością. 
10.1.5     Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca     
               posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej    
               działalności gospodarczej. 
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10.1.6   Oświadczenie ( druk ), Ŝe Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania    
              na podstawie art. 24 ust. 1 i2 ustawy Pzp. W przypadku, gdy ofertę składa kilku    
               Partnerów składających wspólną ofertę (Konsorcjum) kaŜdy z nich składa     
               powyŜsze oświadczenie. 
10.1.7   W przypadku, gdy Wykonawca w miejsce któregoś z dokumentów, o których    
              mowa wyŜej dostarczy jego kserokopię, kserokopia ta musi być poświadczona    
              za zgodność z oryginałem. NaleŜy na kserokopii zamieścić zapis: „za zgodność    
               z oryginałem” oraz datę i czytelny podpis lub parafę i pieczątkę imienną.   
              Zamawiający moŜe zaŜądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie    
              potwierdzonych kopii dokumentów, jeśli przedstawione kserokopie będą    
              nieczytelne lub będą wzbudzać uzasadnione wątpliwości, co do ich    
               prawdziwości. 
10.1.8    JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP to    
              zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 10.1.2  składa dokument lub     
              dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce    
              zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani   
              nie ogłoszono upadłości .wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed     
              terminem składania ofert. 
 
11. Termin i miejsce składania ofert. 
11.1  Oferty naleŜy złoŜyć w siedzibie Zamawiającego: 
         Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35 , 50-066 Wrocław, 
         pok. nr  552 do dnia  04.03.2008 do godz. 9.00  
 
11.2 Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną  
        zwrócone Zamawiającym bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego  
         na wniesienie protestu. 
 
11. Opakowanie i oznakowanie oferty. 
11.1. Wykonawca winien umieścić ofertę w kopercie zaadresowanej do 

Zamawiającego, na adres podany w pkt 11.1. niniejszej specyfikacji i oznaczonej 
w następujący sposób:  

 
OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA WYNAJEM, MONT Aś, 
OBSŁUGĘ I DEMONTAś KONSTRUKCJI WIDOWNI NA POTRZEBY 
SPEKTAKLU OPEROWEGO „OTELLO” G. VERDIEGO,  
NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 04.03.2008 GODZ. 9.30. 

 
11.2. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę 

pod warunkiem, Ŝe Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o 
wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania 
ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być 
oznaczone jak w pkt 12.1 niniejszej specyfikacji oraz dodatkowo opisane 
„Zmiana” lub „Wycofanie”. 

11.3. Wykonawca nie moŜe wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie 
terminu składania ofert. 
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12       Kryterium oceny ofert, opis kryterium i sposobu dokonania oceny oferty. 
12.1   Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę z najniŜszą ceną ( brutto). 
 
13.1 Otwarcie i ocena ofert. 
13.2 Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców  
          w dniu 04.03.2008 o godz.9.30  w siedzibie Zamawiającego przy ul.Świdnickiej 35     
          we Wrocławiu w pokoju nr 552  
13.3 Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, oraz 

ceny ofertowe dla kaŜdej części zamówienia odrębnie.. 
13.4 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŜe wystąpić do 

Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w 
trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
Wykonawcy. 

13.5 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia 
przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych przez nich ofert.  

13.6 Zamawiający odrzuci ofertę, jeśli w trakcie jej sprawdzenia stwierdzi, Ŝe zaistniała 
przesłanka z art. 89 Pzp. 

 
 
14 Ogłoszenie wyniku postępowania. 
. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zawiadomi  
          pisemnie  wykonawców ,którzy złoŜyli oferty o: 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty dla danej części, podając nazwę i 
adres wykonawcy wraz z uzasadnienie wyboru, 

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
3)   wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania. 

 
15 Wzór umowy. 
15.1 Jako  załącznik nr.2 do IDW Zamawiający zamieścił wzór umowy, która określa 

warunki umowne realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 
 
16 Udzielenie zamówienia. 

16.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie 
najkorzystniejsza z punktu widzenia zasad i kryteriów określonych w ustawie 
Pzp oraz w niniejszej specyfikacji w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od dnia 
przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. 

16.2. JeŜeli za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złoŜona przez 
Partnerów składających ofertę wspólną, przed podpisaniem umowy Lider 
zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu umowę konsorcjum 
określającą prawa i obowiązki Partnerów przy realizacji niniejszego 
zamówienia. 

16.3. Zamawiający zamieści ogłoszenie o zawarciu umowy w BZP.  
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17 Środki odwoławcze. 
 

17.1. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w ustawie Pzp, 
przysługuje prawo wniesienia protestu do Zamawiającego. 

17.2. Wykonawca ma prawo: 
17.2.1. Wnieść protest w formie pisemnej do Zamawiającego w terminie 7 

dni od dnia, w którym powziął lub mógł powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

17.2.2. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem 
umowy. 

17.3. Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: 
1) treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, 
2) odrzucenia oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej 
w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. 

17.4. W niniejszym postępowaniu ostatecznym rozstrzygnięciem protestu jest 
rozstrzygnięcie protestu przez Zamawiającego lub upływ terminu na jego 
rozstrzygnięcie. 

17.5. W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługuje prawo wniesienia 
odwołania do Prezesa UZP ani prawo wniesienia skargi do Sądu 
Okręgowego. 

 
 
 
 


