
PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 1 / 25

Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I :  Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Opera Wrocławska Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 896-000-55-26

Adres pocztowy: ul. Świdnicka 35

Miejscowość:  Wrocław Kod pocztowy:  50-066 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Opera Wrocławska 50 - 066
Wrocław ul. Świdnicka 35, (sekretariat V piętro)

Tel.: +48 713708850

Osoba do kontaktów:  inż. Kazimierz Budzanowski

E-mail:  sekretariat@opera.wroclaw.pl Faks:  +48 713708852

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.opera.wroclaw.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.I)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny (proszę wypełnić załącznik A.II)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

 Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)  Inny  (proszę wypełnić załącznik A.III)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

 Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

 Agencja/urząd krajowy lub federalny

 Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 Agencja/urząd regionalny lub lokalny

 Podmiot prawa publicznego

 Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

 Inna: (proszę określić)

samorządowa instytucja kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd
Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego pod poz.11

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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I.3)  Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

Obrona

Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Środowisko

Sprawy gospodarcze i finansowe

Zdrowie

Budownictwo i obiekty komunalne

Ochrona socjalna

Rekreacja, kultura i religia

Edukacja

Inny: (proszę określić)

I.4)  Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

 tak   nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 3 / 25

Sekcja II : Przedmiot zamówienia

II.1)  Opis :

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą :
„Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej”

II.1.2)  Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług :
Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

Roboty budowlane Dostawy Usługi
Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Wykonanie, za pomocą dowolnych

środków, obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Połączenie powyższych form

Kategoria usług: nr:  _____

Zob. kategorie usług w załączniku
C1

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług :
miasto Wrocław

Kod NUTS:  PL

Kod NUTS:  PL514

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

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4)  Informacje na temat umowy ramowej : (jeżeli dotyczy)
 Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami  Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Liczba :  _____
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna :  _____   uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach :  _____   albo   w miesiącach :  _____

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat : 
_____

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej(jeżeli dotyczy,
proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  _____    Waluta : 
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone : (jeżeli jest znana)
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_____

II.1.5)  Krótki opis zamówienia lub zakupu :
Zamówienia obejmuje: wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie dokumentacji projektowej i
STWiOR opracowanych przez Biuro Projektowe: MANUFAKTURA Nr 1 Bogusław Wowrzeczka oraz realizacje
usług budowlanych (w szczególności: geodezyjnych, geotechnicznych, badań archeologicznych).
Przedmiotem robot budowlanych jest budowa budynku zaplecza Opery ( wspomagającego funkcjonalnie
istniejący budynek) oraz Sceny Letniej z zapleczem techniczno-usługowym w szczególności wraz z:
- budową dróg pożarowych i dojazdowych, chodników, placów pieszych i pozostałych elementów
zagospodarowania terenu;
-budowa infrastruktury technicznej dla obsługi budynku – sieci;
-wyposażenie budynku w niezbędne media i instalacje;
- urządzenie terenów zielonych.
Działka zlokalizowana jest pomiędzy ul. H. Modrzejewskiej a Fosą Miejską, a od strony wschodniej teren
sąsiaduje z istniejącym budynkiem Opery Wrocławskiej.
Budynek składa się z:
- części podziemnej mieszczącej :
· pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne;
· garderoby zbiorowe artystów;
· przygotowywanie i przechowywanie dekoracji i rekwizytów;
· hol manewrowy podziemny z miejscami postojowymi na czas trwania przedstawień;
- części nadziemnej mieszczącej:
· Letnią Scenę Opery;
· Sale prób;
· Szycie i przechowywanie kostiumów;
· Pomieszczenia administracyjne;
· Garderoby indywidualne artystów z zapleczem sanitarno-socjalnym;
· Pomieszczenia socjalne, gospodarcze i techniczne;
· Sale ekspozycyjne z zapleczem usługowym.
Nowobudowany budynek jest obiektem o ściśle określonych, wysokich wymaganiach akustycznych w zakresie
ochrony przed hałasem oraz zapewnienia odpowiedniego klimatu akustycznego budynku.
Konstrukcja budynku:
- kategoria geotechniczna obiektu została określona jako II;
- konstrukcja budynku: mieszana. Podstawowy moduł konstrukcji nośnej wynosi 8,0 x 8,0 m z odchyleniami.
- konstrukcja połączenia nowego budynku z budynkiem opery, na poziomie -1: żelbetowa tarczowo-płytowa
oparta
na konstrukcji nowego budynku i zdylatowana od ściany budynku Opery .Połączenie z budynkiem istniejącym
poprzez przebicia wykonane w ścianie istniejącej.
Wyposażenie instalacyjne obiektu:
· Woda zimna i ciepła;
· Woda dla celów ppoż;
· Kanalizacja sanitarna;
· Kanalizacja deszczowa;
· Centralne ogrzewanie;
· Ciepło technologiczne;
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· Instalacja węzła cieplnego;
· Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
· Oddymiania i wentylacji garażu;
· Instalacja chłodnicza wody lodowej;
· Instalacja tryskaczowa wodna z pompą pożarową;
· Kanalizacji deszczowej;
· Elektryczne;
- oświetleniowa;
- gniazd wtykowych 230V ogólnego przeznaczenia;
- gniazd wtykowych 230V dedykowanych;
- siłowa;
-techniczna- zasilania odbiorników zaplecza technicznego;
-technologiczna- zasilania odbiorników Sceny Letniej;
- technologiczna- zasilania odbiorników technologicznych pracowni, warsztatów, magazynów;
- technologiczna – zasilania odbiorników serwerowni, sal ekspozycyjnych.
· Teletechniczne:
- sieci strukturalne;
- kontroli dostępu;
- sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN);
-monitoringu ( CCTV);
- systemu inspicjenckiego;
-elektroakustyczne;
-elektroakustyczne.
· Instalacja połączeń wyrównawczych;
· Odgromowa.
Parametry powierzchniowe i kubaturowe:
powierzchnia terenu opracowania 9 333,61 m2
powierzchnia działki 4 249,00 m2
powierzchnia zabudowy 3 685,31 m2
powierzchnia wewnętrzna 17 634,80 m2
powierzchnia całkowita 19 046,60 m2
powierzchnia netto 16 643,22 m2
kubatura budynku 97 947,66 m3
kubatura dziedzińca i pasażu 38 108,76 m3
kubatura obiektu ogółem 136 056,43 m3
Gabaryty budynku:
- budynek w rzucie o kształcie czworoboku o wymiarach w obrysie ścian zewnętrznych najwyższej kondygnacji
74,92m x 48,50m
x 87,95m x 44,19m;
- budynek o wysokości 5 kondygnacji w części nadziemnej ( 22,0 m do najwyższego punktu dachu) oraz 3
kondygnacji w części
podziemnej ( 13,6m).
W zakres zamówienia nie wchodzi tzw. ruchome wyposażenie obiektu: w meble, urządzenia biurowe w tym
sprzęt komputerowy,
wyposażenie warsztatów, urządzenia techniczne.
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Szczegółowy zakres wyposażenia objętego niniejszym postępowaniem podano w dokumentacji przetargowej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono od dnia publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej na stronie Zamawiającego: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 w Część
2 SIWZ o
nazwie OPZ.

II.1.6)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45200000  

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

II.1.8) Części:  (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części:    tak   nie
(jeżeli tak)   Oferty można składać w odniesieniu do

tylko jednej części
 

jednej lub więcej części
 

wszystkich części

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

II.2)  Wielkość lub zakres zamówienia :

II.2.1)  Całkowita wielkość lub zakres : (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)
_____

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT :  80563435.00    Waluta :  PLN
albo
Zakres: między  :  _____ :  i :  _____ :     Waluta : 

II.2.2)  Informacje o opcjach : (jeżeli dotyczy)
Opcje :   tak   nie
(jeżeli tak) Proszę podać opis takich opcji :
_____

(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji :
w miesiącach : _____   albo   w dniach :   _____ (od udzielenia zamówienia)

II.2.3)  Informacje o wznowieniach : (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:    tak   nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana)  _____  albo Zakres: między :  _____  i:  _____   
(jeżeli są znane)  W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień: 
w miesiącach:  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
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II.3)  Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: 
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach:  _____  (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  01/09/2012  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  30/09/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia:

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:(jeżeli dotyczy)
1.Wadium.
Przed złożeniem ofert Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium w wysokości: 2 000 000 złotych (słownie
: dwa miliony złotych).
2. Zabezpieczenia 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 Kontraktu zobowiązany jest wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy w jednej z form określonych odpowiednio w ustawie Pzp i SIWZ.
3.Szczegółowe wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarte
zostały odpowiednio w pkt 12 i pkt.13 Części 1SIWZ 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 robót zgodnie z Warunkami
Kontraktu. Minimalna kwota Przejściowego Świadectwa Płatności wynosi 4 mln PLN .
Sposób rozliczenia i zapłaty za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w Części 3 SIWZ o nazwie
Kontrakt 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.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, iż spełniają warunki
udziału w
postępowaniu w sposób określony w SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w
niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wymagania Zamawiającego odnośnie Wykonawców składających wspólną ofertę w znaczeniu art.23 ustawy
Pzp zawarte
zostały w pkt. 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
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III.1.4) Inne szczególne warunki:(jeżeli dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom :   tak   nie
(jeżeli tak) Opis szczególnych warunków:
_____

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:

1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie
art.24 ust.1 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, każdy z warunków
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oceniany będzie łączne i muszą oni spełniać je łącznie co oznacza,
że dokumenty muszą być złożone przez co najmniej jednego z nich, natomiast brak podstaw do wykluczenia
z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych musi
wykazać każdy z Wykonawców.
1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art.
24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp,
b) aktualnego zaświadczenia 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 w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
c) aktualnego zaświadczenia 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 w ofercie
muszą być złożone przedmiotowe dokumenty 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 w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty 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 w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),
f) Oświadczenia 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).
2. Stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. (Dz. U.
2009.226.1817) 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”:
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1). jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa powyżej:
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 – stosownie do treści art. 24 ust.1. pkt. 2) ustawy
Pzp,
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 Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
Wykonawca 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 ustawy
Pzp 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 notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4). dokumenty o których mowa w pkt.2.1)a) lit.a1) i a3) 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.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów
o których mowa § 1 ust.2 i 3 rozporządzenia w sprawie dokumentów kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę
lub 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 zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów wg zasady: „spełnia - nie spełnia”.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca w celu potwierdzenia, że znajduje się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej
wykonanie niniejszego zamówienia, zobowiązany jest
wykazać, że spełnia następujące warunki:
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przed upływem terminu składania ofert, w którym
posiadają rachunek, potwierdzające posiadanie
środków finansowych w wymaganej wysokości lub
posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w
wymaganej wysokości.
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku
Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku
jej braku inny dokument potwierdzający, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na wymaganą kwotę;
Uwaga: W przypadku, gdy wartości danych
finansowych, ekonomicznych i danych dotyczących
wartości wykonanych robót budowlanych będą
wyrażone w walucie innej niż PLN podana kwota
będzie przeliczana wg średniego kursu NBP dla danej
waluty z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolności finansowej
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26
ust 2b ustawy Pzp wymaga się przedłożenia informacji
z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, dotyczącej tego
podmiotu.

1) posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej
5 000 000.PLN lub posiadać zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 5 000 000 PLN;
2) posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 50
000 000 PLN.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny
spełniania wymogów:

W zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu opisanych wg w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający żąda:
1). Wykazu wykonanych robót budowlanych
(sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
do IDW Część 1 SIWZ) w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone;
2).Wykazu osób (sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik do IDW Część 1 SIWZ),
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności kierować robotami budowlanymi,
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.
3) Oświadczenia (sporządzonego według wzoru
stanowiącego załącznik do IDW Część 1 SIWZ),
że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienie
budowlane.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów: (jeżeli dotyczy)
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek
dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym
mowa w art.22 ust1 ustawy Pzp zobowiązany jest
wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co
najmniej:
- jedną robotę budowlaną o wartości, co najmniej 70
mln PLN z VAT, której przedmiotem była: budowa lub
przebudowa obiektu kubaturowego, o charakterze
użyteczności publicznej( Dz.U z 2002r., Nr 75, poz.
690 ze zm.), wielokondygnacyjnego (minimum
dwie kondygnacje nadziemne i co najmniej jedną
kondygnacją podziemną pod minimum połową
powierzchni zabudowy) lub
- trzy roboty budowlane o łącznej wartości, co
najmniej 70 mln PLN z VAT, w tym co najmniej jedna
robota budowlana o wartości min 40 mln z VAT,
których przedmiotem była: budowa lub przebudowa
obiektów kubaturowych, o charakterze użyteczności
publicznej( Dz. U z 2002r., Nr 75, poz. 690 ze zm.),
wielokondygnacyjnych (minimum dwie kondygnacje
nadziemne i w co najmniej jednym obiekcie była
jedna kondygnacją podziemną pod minimum połową
powierzchni zabudowy).
Za wykonane roboty budowlane, o których mowa
powyżej należy rozumieć roboty, dla których wydano
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Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków
zostanie dokonana na podstawie przedłożonych
oświadczeń i dokumentów, wg zasady: „spełnia - nie
spełnia”.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych
innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. W takim
wypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu oryginał pisemnego
zobowiązania a także udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności:
1). Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy
korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest
rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie
dysponował.
2). Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna
określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,
zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego
konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.
A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby
nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym,
niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu
w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien
zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego
podmiotu w wykonaniu zamówienia.
3). Gdy wykonawca przy wykazywaniu spełniania
warunków podmiotowych udziału w postępowaniu
powołuje się na zasoby podmiotów trzecich i będą one
uczestniczyły w realizacji zamówienia, Zamawiający
żąda od wykonawcy złożenia dokumentów
podmiotowych dotyczących podmiotów trzecich w
zakresie okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1
ustawy, do których odsyła § 2 ust. 1 rozporządzenia w
sprawie dokumentów.
4). Niezłożenie przez wykonawcę w sytuacji, w której
w celu wykazania swojej zdolności do realizacji
zamówienia polega on na zasobach podmiotów
trzecich, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia, właściwych dokumentów odnoszących
się do podmiotu trzeciego, wymaganych przez
zamawiającego, skutkuje obowiązkiem wykluczenia
wykonawcy z postępowania z powodu nie wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu ( art.
24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp), po uprzednim wezwaniu
wykonawcy do uzupełnienia dokumentów.
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.

Świadectwa Przejęcia lub końcowy protokół odbioru
robót budowlanych.
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek
dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, zobowiązany jest wykazać, że do realizacji
zamówienia będzie dysponował następującymi
osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
wykształcenia i doświadczenia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami:
1). Przedstawiciel Wykonawcy – odpowiedzialny
za zagadnienia kontraktowe – niniejsza osoba ma
posiadać następujące kwalifikacje:
- wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne lub
techniczne,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe,
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
pełnieniu stanowiska kierowniczego jako Przedstawiciel
Wykonawcy/ Kierownik Projektu/ Kierownik Budowy w
tym dla co najmniej jednego zadania z zakresu budowy/
przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności
publicznej o wartości wykonanych robót na kwotę co
najmniej 70 mln PLN z VAT.
2). Kierownik Budowy (w rozumieniu Prawa
Budowlanego) – odpowiedzialny za zagadnienia
realizacyjne i techniczne – niniejsza osoba ma posiadać
łącznie następujące kwalifikacje:
- wykształcenie techniczne,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń 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. Nr 83
poz. 578 z późniejszymi zmianami) 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 2006 r., Nr 156, poz.1118 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 8-letnie doświadczenie zawodowe po
uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy,
kierownik robót) na budowie, w tym przy realizacji,
co najmniej jednego zadania z zakresu budowy/
przebudowy obiektu kubaturowego użyteczności
publicznej z co najmniej jedną kondygnacja podziemną
pod minimum połową powierzchni zabudowy, o wartości
wykonanych robót co najmniej 70 mln PLN z VAT;
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane
wraz z tłumaczeniem na język polski.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy Pzp,
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
do IDW stanowiącej Części 1 SIWZ. (Wykonawcy
składający ofertę wspólną przedstawiają razem
jeden dokument podpisany przez Pełnomocnika.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia odrębnych
oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca
składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielnie
wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Powyższe
oświadczenie winno zostać złożone w formie oryginału).

3) Kierownik robót instalacyjno - sanitarnych (w
rozumieniu Prawa Budowlanego) – odpowiedzialny
za prowadzenie robót instalacyjno – sanitarnych –
niniejsza osoba ma posiadać łącznie następujące
kwalifikacje:
- wykształcenie techniczne;
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, 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. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) 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 2006 r., Nr 156,
poz.1118 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 8 letnie doświadczenie zawodowe, w
tym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe
po uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy,
kierownik robót) na budowie, w tym przy realizacji
co najmniej jednego zadania z zakresu budowy/
przebudowy obiektu kubaturowego o charakterze
użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót
co najmniej 40 mln PLN z VAT;
4) Kierownik robót telekomunikacyjnych (w rozumieniu
Prawa Budowlanego) – niniejsza osoba ma posiadać
łącznie następujące kwalifikacje:
- wykształcenie techniczne;
- uprawnienia budowlane w specjalności
telekomunikacyjnej do kierowania robotami
budowlanymi wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia
2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z późniejszymi zmianami) 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 2006 r., Nr 156, poz.1118 ze zm.) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394);
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- co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe po
uzyskaniu uprawnień budowlanych przy pełnieniu
samodzielnych funkcji technicznych (kierownik budowy,
kierownik robót) na budowie, w tym przy realizacji
co najmniej jednego zadania z zakresu budowy/
przebudowy obiektu kubaturowego o charakterze
użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót
co najmniej 40 mln PLN z VAT;
5) Kierownik robót w branży elektrycznej (w rozumieniu
Prawa Budowlanego) – niniejsza osoba ma posiadać
łącznie następujące kwalifikacje:
- wykształcenie techniczne,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i energoelektrycznych ( zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa
z dn. 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz.
578 z późniejszymi zmianami) 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 2006 r., Nr 156,
poz.1118 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 (kierownik budowy,
kierownik robót) na budowie, w tym przy realizacji
co najmniej jednego zadania z zakresu budowy/
przebudowy obiektu kubaturowego o charakterze
użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót
co najmniej 40 mln PLN z VAT;
6) Kierownik robót drogowych (w rozumieniu Prawa
Budowlanego) – odpowiedzialny za prowadzenie robót
drogowych. Niniejsza osoba ma posiadać łącznie
następujące kwalifikacje:
- wykształcenie techniczne;
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności drogowej do kierowania robotami
budowlanymi wydane zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28 kwietnia
2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578
ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane do kierowania w zakresie robót drogowych,
które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
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Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.
U. z 2006 r., Nr 156, poz.1118 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 (kierownik budowy,
kierownik robót) na budowie;
7). Kierownik robót mechaniki sceny posiadający
łącznie:
- wykształcenie techniczne,
-co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji robót
związanych z budową/przebudową/ rozbudową scen w
obiektach instytucji kultury,
-co najmniej 1 realizacje w charakterze kierownika robót
mechaniki sceny w obiekcie instytucji kultury,
8). Kierownik robót akustycznych posiadający łącznie:
- wykształcenie techniczne;
-co najmniej 5 letnie doświadczenie w realizacji prac
akustycznych w obiektach instytucji kultury,
-co najmniej 1 realizacje w charakterze kierownika robót
akustycznych w obiekcie instytucji kultury,
9). Kierownik badań archeologicznych: spełniający
łącznie:
- wymagania określone w ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA KULTURY z dnia 9 czerwca 2004 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych
lub porzuconych zabytków
ruchomych(Dz.U.2004.150.1579 ze zm);
-co najmniej 5 letnie doświadczenie w prowadzeniu
badań archeologicznych;
-co najmniej 1 realizacje w charakterze kierownika
badań archeologicznych.
Uwaga: W przypadku gdy ww. osoby, biorące udział
w realizacji zamówienia, nie znają języka polskiego
wymagane jest aby Wykonawca zapewnił pełną usługę
tłumaczenia na i z języka polskiego.
Zamawiający zakazuje łączenia funkcji przez w/w
osoby.
Powyższy skład zespołu osobowego jest zespołem
podstawowym (kluczowym). Wykonawca powinien
przeanalizować swoje rzeczywiste potrzeby w
tym zakresie. Jeżeli jest to konieczne istnieje
możliwość zatrudnienia dodatkowego personelu w celu
zapewnienia należytego wykonania zamówienia.
Zamawiający co do zasady zakazuje zmian
przedstawionego w ofercie personelu. Zmiany takie
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będą możliwe jedynie po zaistnieniu okoliczności
niezależnych od Wykonawcy (np. zdarzeń losowych)
określonych w Kontrakcie. W takim przypadku
wszelkie zmiany personelu 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 zaświadczeniem wydanym
przez tę izbę. Zaświadczenie o którym mowa powyżej
Wykonawca, którego oferta została uznana za
najkorzystniejszą dostarczy Zamawiającemu przed
podpisaniem Kontraktu na zasadach określonych w
IDW stanowiącej Część 1 SIWZ.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu z art.22 ust.1 ustawy Pzp,
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik
do IDW stanowiącej Części 1 SIWZ. (Wykonawcy
składający ofertę wspólną przedstawiają razem
jeden dokument podpisany przez Pełnomocnika.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia odrębnych
oświadczeń przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, jeżeli Wykonawca
składający odrębne oświadczenie spełnia samodzielnie
wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Powyższe
oświadczenie winno zostać złożone w formie oryginału).

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych:(jeżeli dotyczy)
Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:    tak   nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych :
_____

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi:    tak   nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.1) Rodzaj procedury:

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

_____

Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych) :   tak   nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3 Informacje dodatkowe)

Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: 

_____

Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału:(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:  _____
albo
Przewidywana minimalna liczba:  _____  i (jeżeli dotyczy)  liczba maksymalna  _____
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 
_____

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:(procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert :   tak   nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

 Najniższa cena

albo

 Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

  kryteria określone poniżej  (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

  kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria Waga Kryteria Waga
1. cena oferty ( brutto) 90 6. _____ _____
2. jednostkowy koszt eksploatacji obiektu
( zł / m2 powierzchni użytkowej/ m-c )

10 7. _____ _____
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Kryteria Waga Kryteria Waga
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna   tak   nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

_____

IV.3) Informacje administracyjne: 

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)
ZP/PN/07/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 
 tak   nie

(jeżeli tak)

Wstępne ogłoszenie
informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:  _____  z dnia:  ______  (dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:(w
przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data:  18/05/2012  Godzina:  12:00

Dokumenty odpłatne    tak   nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)   Podać cenę:  _____    Waluta:  _____

Warunki i sposób płatności: 

_____

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data:  23/05/2012  Godzina:  10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:(jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data:  ______

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
 Dowolny język urzędowy UE
 Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
Inny:
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_____

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do:  :  ______  
albo
Okres w miesiącach :  _____    albo w dniach :  90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data : 23/05/2012        (dd/mm/rrrr)    Godzina10:30
(jeżeli dotyczy)Miejscowość:  Wrocław siedziba zamawiającego
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
 tak   nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: 
_____
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
_____

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej: 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej :    tak   nie
(jeżeli tak)  Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 
Projekt realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO: INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO,
PRIORYTET XI: KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE, Działania 11.2.„Rozwój oraz poprawa stanu
infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

VI.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)
_____

VI.4) Procedury odwoławcze: 

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587800

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587803

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne  (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:  _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Tel.: _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni -
jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, 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 - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
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3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których
wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: 
Oficjalna nazwa:  Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość:  Warszwa Kod pocztowy:  02-676 Państwo:  Polska (PL)

Tel.: +48 224587800

E-mail:  odwolania@uzp.gov.pl Faks:  +48 224587803

Adres internetowy:  (URL) http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
10/04/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-052136
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe

I) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać dalsze informacje
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

II) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie można uzyskać specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym
dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego i dynamicznego systemu zakupów)
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

III) Adresy i punkty kontaktowe, gdzie należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Oficjalna nazwa:  _____ Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest

znany) _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość:  _____ Kod pocztowy:  _____ Państwo:  _____

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: _____

Osoba do kontaktów:  _____

E-mail: Faks:  _____

Adres internetowy:  (URL) _____

IV) Adres innej instytucji zamawiającej, w imieniu której dokonuje zakupu instytucja zamawiająca
Oficjalna nazwa _____ Krajowy numer identyfikacyjny

( jeżeli jest znana ): _____

Adres pocztowy: _____

Miejscowość _____ Kod pocztowy _____

Państwo _____

-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------- 
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Załącznik B
Informacje o częściach zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą   _____

Część nr : _____      Nazwa : _____

1) Krótki opis:
_____

2)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
Słownik główny:

3) Wielkość lub zakres:
_____

(jeżeli jest znany, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)  Szacunkowy koszt
bez VAT:  _____

Waluta: 

albo

Zakres: między :  _____ i: _____  Waluta: 

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia:(jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach :  _____   albo w dniach :  _____ (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:  ______  (dd/mm/rrrr)
Zakończenie:  ______  (dd/mm/rrrr)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia:
_____
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Załącznik C1 – Zamówienia ogólne
Kategorie usług, o których mowa w sekcji II Przedmiot zamówienia

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Kategoria nr [1] Przedmiot
1 Usługi konserwacyjne i naprawcze

2 Usługi transportu lądowego [2] ,w tym usługi samochodów opancerzonych oraz usługi
kurierskie, z wyjątkiem przewozu poczty

3 Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu poczty

4 Transport poczty drogą lądową [3] i lotniczą

5 Usługi telekomunikacyjne

6 Usługi finansowe: a) Usługi ubezpieczeniowe b)Usługi bankowe i inwestycyjne [4]

7 Usługi komputerowe i usługi z nimi związane

8 Usługi badawcze i rozwojowe [5]

9 Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych

10 Usługi badania rynku i opinii publicznej

11 Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania [6] i usługi z nimi związane

12 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi
urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i
technicznych; usługi badań i analiz technicznych

13 Usługi reklamowe

14 Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem

15 Usługi w zakresie publikowania i drukowania wykonywane z tytułu wynagrodzenia lub
umowy

16 Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i
podobne

Kategoria nr [7] Przedmiot
17 Usługi hotelarskie i restauracyjne

18 Usługi transportu kolejowego

19 Usługi transportu wodnego

20 Dodatkowe i pomocnicze usługi transportowe

21 Usługi prawnicze

22 Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu [8]

23 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych

24 Usługi edukacyjne i szkoleniowe

25 Usługi społeczne i zdrowotne

26 Usługi rekreacyjne, kulturalne oraz sportowe  [9]

27 Inne usługi

  

  
1 Kategorie usług w rozumieniu art. 20 i załącznika IIA do dyrektywy 2004/18/WE.
2 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
3 Z wyjątkiem usług transportu kolejowego, ujętych w kategorii 18.
4 Z wyjątkiem usług finansowych związanych z wystawianiem, sprzedażą, zakupem lub transferem papierów
wartościowych albo innych instrumentów finansowych oraz usług banku centralnego. Również wyłączone:
usługi obejmujące nabycie, najem lub dzierżawę – bez względu na sposób finansowania – gruntów, istniejących



PL  Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 25 / 25

budynków lub innych nieruchomości, albo dotyczące praw do nich. Niemniej jednak przepisom dyrektywy
podlegają umowy o świadczenie usług finansowych zawarte, w dowolnej formie, równocześnie, przed lub po
zawarciu umowy nabycia, najmu lub dzierżawy.
5 Z wyjątkiem usług dotyczących badań i rozwoju innych niż takie, gdzie korzyści czerpie wyłącznie instytucja
zamawiająca w celu wykorzystania ich we własnej działalności, pod warunkiem że świadczona usługa została w
pełni wynagrodzona przez instytucję zamawiającą.
6 Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych.
7 Kategorie usług w rozumieniu art. 21 i załącznika IIB do dyrektywy 2004/18/WE.
8 Z wyjątkiem umów o pracę.
9 Z wyjątkiem umów dotyczących nabycia, opracowania, produkcji i koprodukcji materiałów programowych
przez nadawców oraz umów dotyczących czasu emisji.
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