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przez osob~ (Iub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione Sq dwie lub

wi~cej osob) podpisujqcq (podpisujqce) ofert~ zgodnie z tresciq dokumentu okreslajqcego

status prawny Wykonawcy lub tresciq zatqczonego do oferty petnomocnictwa. Strony

zawierajqce informacje niewymagalne przez Zamawiajqcego (np. prospekty reklamowe 0

firmie,jej dziatalnosci itp.) nie muszq bye numerowane i parafowane.

5) Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca naniost poprawki lub zmiany wpisywanej

przez siebie tresci, czyli wytqcznie w miejscach, w ktorych jest to dopuszczone przez

Zamawiajqcego, muszq bye parafowane przez osob~ (osoby) podpisujqcq (podpisujqce)

ofert~.

6) Dokumenty sktadane wraz z ofertq mogq bye przedtozone w formie oryginatow lub

poswiadczonych przez Wykonawc~ za zgodnose z oryginatem kopii. Oswiadczenia

sporzqdzane na podstawie wzorow stanowiqcych zatqczniki do niniejszej specyfikacji

istotnych warunkow zamowienia powinny bye ztozone w formie oryginatu. Zgodnose z

oryginatem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentow wchodzqcych w sktad oferty musi

bye potwierdzona przez osob~ (Iub osoby jezeli do reprezentowania Wykonawcy

upowaznione Sq dwie lub wi~cej osob) podpisujqcq (podpisujqce) ofert~ zgodnie z tresciq

dokumentu okreslajqcego status prawny Wykonawcy lub tresciq zatqczonego do oferty

petnomocnictwa.

7) Zamawiajqcy moze zqdae przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii

dokumentu, wytqcznie wtedy, gdy ztozona przez Wykonawc~ kopia dokumentu jest

nieczytelna lub budzi wqtpliwosci, co do jej prawdziwosci.

8) Jezeli oferta b~dzie zawierata informacje obj~te tajemnicq przedsi~biorstwa w rozumieniu

przepisow ustawy z dnia 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.

U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z pozniejszymi zmianami), Wykonawca powinien nie pozniej

niz w terminie sktadania ofert zastrzec, ktore informacje stanowiq tajemnic~

przedsi~biors·twa.

9) Zamawiajqcy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsie;biorstwa byty przez

Wykonawc~ ztozone w oddzielnej wewn~trznej kopercie (paczce) opatrzonej napisem "NIE

UDOST~PNIAC - TAJEMNICA PRZEDSI~BIORSTWA".

10) Wykonawca nie moze zastrzec m.in. informacji podawanych do wiadomosci podczas

otwarcia ofert, tj. informacji dotyczqcych ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu
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gwarancji i warunk6w ptatnosci zawartych w ofercie.

3. Zawartosc oferty

Kompletna oferta musi zawierac:

a) wypetnionq ofert~ przetargowq - sporzqdzonq wg wzoru stanowiqcego ZafClcznik nr 1,

b) stosowne petnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie

wynika bezposrednio ze ztozonego w ofercie odpisu z wtasciwego rejestru albo z

centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci gospodarczej,

c) w przypadku Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia,

dokument ustanawiajqcy petnomocnika do reprezentowania ich w post~powaniu 0

udzielenie zam6wienia albo reprezentowania w post~powaniu i zawarcia umowy w

sprawie niniejszego zam6wienia publicznego (nalezy zatqczyc oryginat lub kserokopi~

potwierdzonq przez notariusza),

d) dokumenty wymagane w Rozdziale V i VI - WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW,

JAKIE MAJJ.\ DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE.f:.NIANIA

WARUNKOW UDZIA.f:.UW POST~POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1USTAWY - Zatqczniki nr 2,3 (plus poswiadczenia),4,S,6,7 oraz:

- Aktualny odpis z wtasciwego rejestru,

- Zaswiadczenie z ZUS lub KRUS,

- Zaswiadczenie z urz~du skarbowego,

- informacja 0 wysokosci srodk6w finansowych,

- potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej,

e) dokument potwierdzajqcy wniesienie wadium,

Ponadto, jezeli dotyczy:

f) pisemne zobowiqzanie podmiot6w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb~dnych

zasob6w na okres korzystania z nich przy wykonywaniu Zam6wienia - jezeli Wykonawca

b~dzie polegac na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonania zam6wienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych

podmiot6w, niezaleznie od charakteru prawnego tqczqcych go z nimi stosunk6w wg

wzoru stanowiqcego - ZafClcznik nr 8 do SIWZ.

g) dokumenty podmiot6w zagranicznych,

h) ptyta CD lub DVD z certyfikatami, normami, aprobatami, specyfikacjami w przypadku
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oferowania rozwiqzan rownowainych bqdz lepszych,

i) informacj~ banku lub spotdzielczej kasy oszcz~dnosciowo-kredytowej potwierdzajqcq

wysokose posiadanych srodkow finansowych lub zdolnose kredytowq innego podmiotu,

wystawionq nie wczesniej nii 3 miesiqce przed uptywem terminu sktadania ofert - Jeieli

Wykonawca powotujqC si~ przy wykazywaniu spetnienia warunkow udziatu

w post~powaniu, 0 ktorych mowa wart. 22 ust 1 pkt. 4 ustawy, na zasoby innych

podmiotow.

Ponadto, zaleca sie by oferta zawierafa:

a) kosztorys ofertowy skrocony sporzqdzony na podstawie dotqczonego do SIWZ projektu i

przedmiaru wraz z tabelq elementow scalonych, pami~tajqc przy tym, ie przedmiar stuiy

jako materiat pomocniczy. Kosztorys ofertowy - nie podlega ocenie w zakresie zgodnosci z

przedmiarem robot stanowiqcym Zatqcznik nr lOe do niniejszej SIWZ. Kosztorys ofertowy

stanowi wytqcznie element pomocniczy (w przypadku braku wymaganej pozycji

kosztorysowej uznaje si~, ie zostanie ona wykonana przez wykonawc~ bez dodatkowych

kosztow).

4. Oznaczenie oferty

1) Ofert~ naleiy umiescie w zamkni~tej kopercie. Koperta powinna bye nieprzezroczysta i

zaklejona w taki sposob, aby nie budzito to iadnych wqtpliwosci, co do moiliwosci

wczesniejszego jej otwarcia lub ujawnienia tresci oferty przez osoby nieupowainione. Na

kopercie umiescie opis jak w poniiszej ramce:

Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
PI. Teatralny 12

45-056 Opole

Oferta przetargowa na: "Montai windy i platformy w Teatrze im. Jana Kochanowskiego
w celu dostosowania obiektu do potrzeb osob niepetnosprawnych."

ROZOZIAl. XI
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKtADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Zamkni~tq kopert~ (paczk~) zawierajqcq ofert~ naleiy ztoiye w siedzibie Zamawiajqcego: Teatr

im. Jana Kochanowskiego w Opolu 45-056, pi, Teatralny 12, w Sekretariacie,

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06,07,2016 r, do godz, Ogoo.

2. Za termin ztoienia oferty przyjmuje si~ dat~ i godzin~ wptywu oferty do Zamawiajqcego. Oferty
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otrzymane przez Zamawiajqcego pO uptywie wyiej wymienionego terminu nie zostanq otwarte

i Zamawiajqcy niezwtocznie zwr6ci je Wykonawcom.

3. Otwarcie ofert nastqpi w dniu 06.07.2016 r. 0 godz. 0915 w siedzibie Zamawiajqcego: Teatr im.

Jana Kochanowskiego w Opolu 45-056, pI. Teatralny 12, sala nr 166 (bqdz inna, wskazana przed

otwarciem ofert, sala).

4. Wykonawca moie wprowadzie zmiany lub wycofae ztoionq przez siebie ofert~. Zmiany lub

wycofanie ztoionej oferty Sq skuteczne tylko w6wczas, gdy zostaty dokonane przed uptywem

terminu sktadania ofert.

5. Zmiany, poprawki lub modyfikacje ztoionej oferty mUSZqbye ztoione w miejscu i wedtug zasad

obowiqzujqcych przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierajqce zmiany

naleiy dodatkowo opatrzye napisem "ZMIANA". W przypadku ztoienia kilku "ZMIAN" kopert~

(paczk~) kaidej zmiany naleiy dodatkowo opatrzye napisem "zmiana nr ... ".

6. Wycofanie ztoionej oferty nast~puje poprzez ztoienie pisemnego powiadomienia podpisanego

przez umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie naleiy ztoiye w miejscu

i wedtug zasad obowiqzujqcych przy sktadaniu ofert. Odpowiednio opisanq kopert~ zawierajqcq

powiadomienie naleiy dodatkowo opatrzye dopiskiem "WYCOFANIE".

7. Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajqcy pod a kwot~, jakq zamierza przeznaczye na

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiajqcy poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc6w, a takie

informacje dotyczqce ceny oferty, terminu wykonania zam6wienia, okresu gwarancji

i warunk6w ptatnosci zawartych w ofercie.

9. Informacje, 0 kt6rych mowa w pkt. 7 i 8 Zamawiajqcy przekaie niezwtocznie wszystkim

Wykonawcom w postaci Protokotu z otwarcia ofert.

ROZDZIAt XII
OPtS SPOSOBU OBLlCZENtA CENY

1. Wykonawca zobowiqzany jest obliczye cen~ oferty (w formie ryczattu) na podstawie przedmiotu

zam6wienia okreslonego w rozdziale III niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia

oraz zatqczonej do SIWZ dokumentacji projektowej.

2. Cena oferty musi zawierae wszystkie wymagania niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia wraz z zatqcznikami oraz obejmowae wszelkie koszty niezb~dne do zrealizowania

zam6wienia, jak r6wniei koszty wszystkich rob6t nie uj~tych w w/w dokumentach, a bez kt6rych

to wykonanie zadania bytoby niemoiliwe (koszty rob6t zwiqzane np.: z przygotowaniem
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uporzqdkowaniem placu budowy, ogrodzenia, ustanowienia kierownika robot, wywozem gruzu i

nieczystosci, opracowaniem instrukcji eksploatacji, dokumentacjq powykonawczq, odbiorem

4. Cen~ oferty naleiy okreslic w polskich ztotych, cyfrowo i stownie z zaokrqgleniem do dw6ch

miejsc po przecinku.

5. Cena oferty musi zostac obliczona z uwzgl~dnieniem podatku od towar6w i ustug (VAT).

6. Zamawiajqcy poprawi w ofercie oczywiste omytki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe, z

uwzgl~dnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omytki polegajqce na

niezgodnosci oferty ze specyfikacjq istotnych warunk6w zam6wienia, niepowodujqce istotnych

zmian w tresci oferty - niezwtocznie zawiadamiajqc 0 tym Wykonawc~, kt6rego oferta zostata

poprawiona [art. 87 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U.

z 2015 r., poz. 2164 z pMniejszymi zmianami)].

7. Przez oczywistq omytk~ rachunkowq naleiy rozumiec taki btqd popetniony przez Wykonawc~ w

obliczeniu ceny, kt6ry polega na uzyskaniu nieprawidtowego wyniku dziatania arytmetycznego

na dobrych sktadnikach wyjsciowych i kt6ry znajqc reguty arytmetyczne moina jednoznacznie

poprawic.

8. Rozliczenia za wykonanie przedmiotu zam6wienia pomi~dzy Zamawiajqcym, a Wykonawcq

prowadzone b~dq w polskich ztotych.

9. W cenie oferty naleiy uwzgl~dnic wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq przedmiotu

ROZDZIAt XIII
OPfS KRYTERfOW, KTORYMf ZAMAWfAJ))CY B~DZfE Sf~ KfEROWAt PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ
Z PODANfEM ZNACZENfA TYCH KRYTERfOW f SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiajqcy oceni i por6wna jedynie te oferty, kt6re:

1) Zostanq ztoione przez wykonawc6w nie wykluczonych z niniejszego post~powanie.
2) Nie zostanq odrzucone.

2. Oferty zostanq ocenione przez Zamawiajqcego w oparciu 0 nast~pujqce kryteria oceny ofert:

a. Cena (zt) - waga 90%

b. Okres gwarancji (miesiqce) - 10%
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w przypadku kryterium lice nail oferta otrzyma zaokrqglonq do dw6ch miejsc po przecinku ilose
punkt6w wynikajqcq z dziatania:

gdzie:

C - ilose punkt6w jakie otrzymata badana oferta w kryterium lice nail

C min - najnizsza cena sposr6d waznych i nieodrzuconych ofert

C bad cena oferty badanej sposr6d wszystkich waznych i nieodrzuconych ofert

Maksymalna Iiczba punkt6w jakCl moze uzyskac oferta w tym kryterium wynosi 100 pkt.

2) l10kres gwarancji", oznaczony G:

Przy obliczaniu liczby punkt6w w kryterium l10kres gwarancji" Zamawiajqcy

zastosuje nast~pujqce wyliczenie:

Nr Okres gwarancji Liczba przyznanych
punkt6w

1. 36 miesiqce 25 pkt

2. 48 miesi~cy 50 pkt

3. 60 miesi~cy 75 pkt

4. 72 miesiqce 100 pkt

G - ilose otrzymanych punkt6w w kryterium l10kres gwarancji".

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesi~cy. Maksymalny 72 miesiClce.

Wykonawca moze wybrae tylko jednq z podanych powyzej mozliwosci - nr 1, 2, 3 lub 4.

Oferty z podanymi kilkoma wariantami nie b~dq rozpatrywane.

Maksymalna Iiczba punkt6w jakCl moze uzyskac oferta w tym kryterium wynosi 100 pkt.

Okres gwarancji jest r6wny okresowi r~kojmi.

Okres gwarancji obejmowae musi roboty budowlano-instalacyjne i zamontowane sprz~ty

i urzqdzenia.

Obad = C * 0,90 + G * 0,10

gdzie:

Obad - tqczna ilose punkt6w badanej oferty

C liczba punkt6w przyznana ofercie w kryterium "cena"

G Iiczba punktow przyznana ofercie w kryterium l10kres gwarancji"

3. Zamawiajqcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetni wszystkie postawione w niniejszej
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SIWZ warunki oraz otrzyma najwi~ksZq Iiczb~ punkt6w sposr6d rozpatrywanych ofert.

4. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy jednoczesnie zawiadomi
Wykonawc6w, kt6rzy ztoiyli oferty 0:

1) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podajqc nazw~ (firm~), albo imi~ i nazwisko, siedzib~
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, kt6rego ofert~ wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy Wykonawc6w, kt6rzy ztoiyli oferty, a takie punktacj~ przyznanq ofertom w kaidym
kryterium oceny ofert i tqcznq punktacj~.

2) Wykonawcach, kt6rych oferty zostaty odrzucone, podajqc uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia.

3) Wykonawcach, kt6rzy zostali wykluczeni z niniejszego post~powania, podajqc uzasadnienie
faktyczne i prawne wykluczenia.

4) Terminie, po uptywie kt6rego umowa w sprawie zam6wienia publicznego nie moze bye
zawarta.

5. Informacje 0 wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajqcy zamiesci r6wniei na stronie
internetowej oraz w miejscu publicznie dost~pnym w swojej siedzibie.

ROZDZIAt XIV
INFORMACJE 0 FORMALNOSCIACH, JAKIE PO WINNY ZOSTAC DOPElNlONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim

wymaganiom okreslonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia i zostata

oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu 0 podane kryteria wyboru.

2. Wykonawcy wsp61nie ubiegajqcy si~ 0 udzielenie zam6wienia, kt6rych oferta uznana zostanie za

najkorzystniejszq, przed podpisaniem umowy 0 realizacj~ zam6wienia zobowiqzani Sq do

zawarcia umowy cywilno - prawnej na okres, co najmniej wykonania przedmiotu zam6wienia.

Niezwtocznie, po zawiadomieniu 0 wyborze oferty, a przed podpisaniem umowy, Wykonawcy

mUSZqprzedstawiC Zamawiajqcemu umow~ w oryginale, opisujqcq przyj~tq form~ prawnq oraz

okreslajqcq szczeg6towo spos6b wsp6tdziatania w wykonywaniu przedmiotu zam6wienia.

3. Umowa musi bye podpisana przez upetnomocnionych przedstawicieli wszystkich Wykonawc6w

sktadajqcych ofert~ wsp6lnq.

4. Wykonawca przed podpisaniem umowy 0 wykonanie zam6wienia:

a) Przedtozy Zamawiajqcemu kosztorys ofertowy (kosztorys w wersji skr6conej wraz z tabelq

element6w scalonych) w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej wykonanej w oparciu 0

jakikolwiek z dost~pnych na rynku program6w do kosztorysowania.

b) W dniu podpisania Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajqcemu zatqcznik do

przedmiotowej Umowy, tj.: uprawnienia kierownika budowy tj. uprawnienia budowlane w

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia do kierowania robotami w
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specjalnosci elektrycznej, jak r6wniei przynaleinose do wtasciwej Izby Samorzqdu

Zawodowego. Powyisze uprawnienia muszq bye zgodne (zakres oraz numer uprawnien) z

informacjami podanymi przez WykonawcEi w zatqczniku nr 4 do SIWZ, tj. wykazie os6b,

kt6re bEidq uczestniczye w wykonywaniu zam6wienia (lOb. tabela nr 2 wykazu os6b,

kolumna 3).

c} Wniesie Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy (Rozdziat XV SIWZ).

d} Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtoiy Zamawiajqcemu harmonogram rzeczowo

- finansowy inwestycji, kt6ry po akceptacji przez Zamawiajqcego bEidzie stanowit podstawEi do

rozliczen.

W przypadku, gdy Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana uchyla si~ od zawarcia umowy,

Zamawiajqcy wybiera sposr6d pozostatych ofert ofert~ najkorzystniejszq, kt6ra uzyskata

najwiEikszq liczb~ punkt6w, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba ie zachodzq

przestanki, 0 kt6rych mowa wart. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wien

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zniejszymi zmianami).

ROZDZIAtXV
WYMAGANIA DOTYCZ4CE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zabezpieczenie stuiy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienaleiytego wykonania

umowy.

2. Wybrany Wykonawca przed podpisariem umowy zobowiqzany jest wniese zabezpieczenia

naleiytego wykonania umowy w wysokosci 10% zaoferowanej ceny brutto.

3. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy moie bye wniesione wedtug wyboru Wykonawcy

w jednej lub w kilku nast~pujqcych formach:

pieniqdzu,
porEiczeniach bankowych lub por~czeniach sp6tdzielczej kasy oszczEidnosciowo -
kredytowej, z tym ie zobowiqzanie kasy jest zawsze lObowiqzaniem pieniEiinym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
porEiczeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 09.11.2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiEibiorclOsci.

4. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wnoslOne w pieniqdzu Wykonawca wptaci

przelewem na rachunek bankowy Zamawiajqcego na konto Teatru im. Jana Kochanowskiego w

Getin Bank S.A. nr: 72 1560 0013 2687 2942 8000 0001.
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rachunku bankowym. Zamawiajqcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniqdzu z odsetkami

wynikajqcymi z umowy rachunku bankowego, na kt6rym byto one przechowywane,

pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieni~dzy

na rachunek bankowy wykonawcy.

6. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy wnoszone w por~czeniach bankowych,

por~czeniach sp6tdzielczej kasy oszcz~dnosciowo - kredytowej, gwarancjach bankowych,

gwarancjach ubezpieczeniowych lub por~czeniach udzielanych przez podmioty, 0 kt6rych mowa

wart. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsi~biorczosci nalezy ztozyc w oryginale przed podpisaniem umowy w sekretariacie

Zamawiajqcego: Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, PI. Teatralny 12, 45-056 Opole.

7. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy sktadane w formie gwarancji powinno spetniae

nast~pujqce wymagania: zabezpieczenie winno bye bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na

pierwsze zqdanie, zabezpieczenie musi bye wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zamawiajqcy. Wykonawca winien wniese Zamawiajqcemu stosowny dokument w terminie

umozliwiajqcym Zamawiajqcemu formalno-prawnq weryfikacj~ tego dokumentu. Nie zgtoszenie

zastrzeien w terminie trzech dni roboczych od otrzymania dokumentu uwaiane b~dzie za

przyj~cie tego dokumentu bez zastrzeien. Wz6r prawidtowej gwarancji stanowi zatqcznik nr 12

do niniejszej SIWZ.

8. Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostata wybrana nie wniesie zabezpieczenia naleiytego

wykonania umowy, Zamawiajqcy moze wybrae ofert~ najkorzystniejszq sposr6d pozostatych

ofert stosownie do tresci art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zniejszymi zmianami).

9. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje si~ art. 149 ustawy

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z

p6zniejszymi zmianami).

10. Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie zwr6cone Wykonawcy

w terminach:

1) 70 (siedemdziesiqt) % wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania zam6wienia zostanie

zwr6cone Wykonawcy w ciqgu 30 dni od daty podpisania protokotu odbioru koncowego pod

warunkiem nie wystqpienia wad w przedmiocie umowy.

2) 30 (trzydziesci) % wartosci zabezpieczenia naleiytego wykonania zam6wienia zostanie
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zwr6cone Wykonawcy w ciqgu 15 dni po uptywie r~kojmi za wady. Okres r~kojmi jest r6wny

okresowi gwarancji.

ROZDZIAt XVI
ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESel ZAWIERANEJ
UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLleZNEGO

1. Zakazuje si~ istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ie Zamawiajqcy przewidziat

moiliwose dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu 0 zam6wieniu lub w specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.

2. Istotne dla stron postanowienia, kt6re zostanq wprowadzone do tresci umowy w sprawie

zam6wienia publicznego okreslone zostaty w zatqczonym do niniejszej specyfikacji istotnych

warunk6w zam6wienia projekcie umowy (zatqcznik nr 9 do SIWZ).

3. Zamawiajqcy przewiduje moiliwose zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystqpienia, co

najmniej jednej z okolicznosci wymienionych poniiej, z uwzgl~dnieniem podawanych warunk6w

ich wprowadzenia.

I. Zmiany osobowe:

a) zmiana os6b, przy pomocy kt6rych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne

legitymujqce si~ co najmniej r6wnowainymi uprawnieniami i spetniajqce warunki

postawione w Rozdziale V pkt. 2 SIWZ zgodnie z zasadq, ie zmiana os6b ww. musi bye

uzasadniona przez Wykonawc~ na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajqcego.

Zamawiajqcy zaakceptuje takq zmian~ w terminie 3 dni roboczych od daty przedtoienia

propozycji wytqcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b b~dq

spetniae warunki postawione w tym zakresie w specyfikacji istotnych warunk6w

b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy kt6rego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy,

kt6ry b~dzie musiat bye zaakceptowany przez Zamawiajqcego.

c) ewentualne wydtuienie terminu wykonania umowy, moie nastqpiC na pisemny wniosek

Wykonawcy i wymaga zgody Zamawiajqcego wyraionej w formie pisemnej pod rygorem

Wydtuienie terminu moie nastqpie tylko i wytqcznie z przyczyn, kt6re uniemoiliwiajq

wykonanie przedmiotu umowy w um6wionym terminie i Sqniezaleine od Wykonawcy.
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sita wyi.sza (zdarzenie

zewn~trzne, niemoi.liwe do przewidzenia i do zapobiei.enia) uniemoi.liwiajqca lub utrudnia

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiqzujqcej stawki VAT - jei.eli zmiana stawki VAT b~dzie powodowac

zwi~kszenia koszt6w wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy dopuszcza

moi.liwosc zwi~kszenia wynagrodzenia 0 kwot~ r6wnq r6i.nicy w kwocie podatku

zaptaconego przez Wykonawc~,

c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na

skutek zmian zawartej przez Zamawiajqcego umowy 0 dofinansowanie projektu lub

wytycznych dotyczqcych realizacji projektu.

d) zmiana technologii wykonania prac, lub zmiana materiat6w, jei.eli nowe rozwiqzania b~dq

korzystne dla Zamawiajqcego, przy zachowaniu nie pogorszonych standard6w

ja kosciowych,

e) z powodu dziatar'i os6b trzecich uniemoi.liwiajqcych wykonanie prac, kt6re to dziatania nie

Sq konsekwencjq winy kt6rejkolwiek ze Stron;

f) z powodu brak6w lub bt~d6w w dokumentacji projektowej, r6wniei. tych polegajqcych na

niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa;

g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zam6wienia

proponowanych przez Zamawiajqcego lub Wykonawc~, jei.eli te zmiany Sq korzystne dla

Zamawiajqcego;

h) z powodu wystqpienia dodatkowych okolicznosci, a niemoi.liwych do przewidzenia przed

zawarciem Umowy pomimo zachowania nalei.ytej starannosci;

i) z powodu niekorzystnych warunk6w atmosferycznych, z wytqczeniem warunk6w

atmosferycznych typowych dla danej pory roku, kt6re uniemoi.liwiajq realizacj~

przedmiotu umowy zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami (warunkami technicznymi -

normami);

j) z powodu zaistnienia okolicznosci lei.qcych po stronie Zamawiajqcego, w szczeg61nosci

spowodowanych sytuacjq finansowq, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami

organizacyjnymi lub okolicznosciami;

k) w przypadku odstqpienia na wniosek Zamawiajqcego od realizacji cz~sci rob6t;
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I) w przypadku niewykonania przez Wykonawc~ cz~sci robot;

m) zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa w zakresie majqcym wptyw na

realizacj~ przedmiotu zamowienia;

n) zmiany osob sprawujqcych nadzor nad realizacjq umowy wykazanych w ofercie na

formularzu b~dqcym zatqcznikiem nr 4 do niniejszego SIWZ;

0) zmian jakosci lub innych parametrow charakterystycznych dla danego elementu robot lub

zmiany technologii, jesli jest to uzasadnione dla prawidtowego wykonania robot;

p) zmiany zakresu przedmiotu umowy lub rezygnacji z cz~sci robot, jezeli b~dzie to

uzasadnione dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy lub uzyskania zatozonego

efektu;

q) zmiany innych warunkow Umowy, jezeli w chwili zawarcia umowy nie znane byty fakty

majqce na nie wptyw, przy jednoczesnym zatozeniu, ze zakres zmian spowoduje

nast~pstwa korzystne dla Zamawiajqcego;

r) dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym w porozumieniu z Wykonawcq

w celu dostosowania go do wysokosci srodkow finansowych jakimi dysponuje

Zamawiajqcy.

IV. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamowien publicznych:

zmiana danych zwiqzanych z obstugq administracyjno - organizacyjnq umowy np.:

a) zmiana numeru rachunku bankowego,

b) zmiana danych teleadresowych

ROZDZIAt XVII
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca za zgodq Zamawiajqcego ma prawo zlecic w cz~sci realizacj~ przedmiotu umowy

podwykonawcy bez naruszenia swych zobowiqzan wynikajqcych z niniejszej umowy, pod

warunkiem ze posiadajq oni udokumentowane kwalifikacje do ich wykonania. Realizacja umowy

b~dzie odbywac si~ pod jego firmq.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dziatania lub zaniechania podwykonawcow

dziatajqcych na jego rzecz jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Powierzenie podwykonawcy robot nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie

jakichkolwiek obowiqzkow przewidzianych w umowie lub przepisach prawa. W razie

wykonywania przez Podwykonawc~ cz~sci robot w sposob sprzeczny z wymaganiami

Zamawiajqcego okreslonymi w umowie, na zqdanie Zamawiajqcego, Wykonawca usunie
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4. Wykonawca przedtozy Zamawiajqcemu projekt umowy 0 podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem

Sq roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnose z oryginatem

kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo, kt6rej przedfniotem Sq roboty budowlane, - w

rozumieniu, odpowiednio: art. 2 pkt. 2 i kpt. 8 Pzp i jej zmian w terminie do 7 dni od daty jej

zawarcia, z wytqczeniem um6w 0 podwykonawstwo 0 wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia w umowie z Podwykonawcq nie moze bye dtuzszy niz

30 dni.

5. Zamawiajqcy w terminie do 14 dni ma prawo zgtosie zastrzezenia do projektu umowy 0

podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem Sq roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub

sprzeciwu do umowy 0 podwykonawstwo, kt6rej przedmiotem Sq roboty budowlane i do jej

6. Brak w terminie 14 dni zgody lub sprzeciwu na pismie ze strony Zamawiajqcego b~dzie

traktowany jako zgoda na zawarcie waznej umowy/um6w Wykonawcy z Podwykonawcami.

7. Umowa pomi~dzy Wykonawcq a podwykonawcq powinna bye zawarta w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.

8. Zamawiajqcy nie wyraza zgody na zatrudnienie przez Podwykonawc6w kolejnych wykonawc6w

(dalszych podwykonawc6w).

9. Wykonawca jest bezwarunkowo zobowiqzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty

wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

10. W przypadku uchylenia si~ od obowiqzku zaptaty przez Wykonawc~ wynagrodzenia

podwykonawcy, z kt6rym zawad on zaakceptowar,lq przez Zamawiajqcego umow~, Zamawiajqcy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujqcego podwykonawcy,

potrqcajqc kwot~ wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy. Bezposrednia

zaptata obejmuje wytqcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Zamawiajqcy zwr6ci si~ na pismie do Wykonawcy

o zgtoszenie pisemnych uwag dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy.

12. Wykonawca w terminie do 10 dni od dnia otrzymania takiej Informacji od Zamawiajqcego, zgtosi

Zamawiajqcemu pisemne uwagi dotyczqcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy.

Projekt "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim zwi'!Zanych oraz promowanie postaw spolecznych
sprzyjaj,!-cych ochronie bior6znorodnosci w Wojew6dztwie Opolskim"

wsp6lfinansowany przez Uniy Europejsk,!- ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

fi flLHARMONIA
OPOlSKA
fm. Jozefa Elsnel1:l

Unia Europejska •
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

13. Nie dopuszcza si~ przelewania wierzytelnosci na osoby trzecie za wyjqtkiem podwykonawc6w,

kt6rzy zostali zaakceptowani przez Zamawiajqcego.

14. Zamawiajqcy nie odpowiada za zobowiqzania finansowe za zrealizowane roboty Podwykonawcy

nie zgtoszonego lub niezaakceptowanego przez Zamawiajqcego.

15. Zobowiqzania Zamawiajqcego wobec Wykonawcy i Podwykonawc6w nie mogq przekroczyc

wynagrodzenia ryczattowego wynikajqcego z oferty Wykonawcy.

ROZDZIAt XVIII
OPIS CZI;SCI ZAMOWIENIA
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cz~sciowych.

ROZDZIAt XIX
UMOWA RAMOWA
Zamawiajqcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

ROZDZIAtXX
ZAMOWIENIA UZUPEtNIAJj}CE
Zamawiajqcy nie przewiduje mozliwosc udzielenia zam6wien uzupetniajqcych.
ROZDZIAt XXI
OFERTY WARIANTOWE
Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

ROZDZIAt XXII
INFORMACJE DOTYCZj}CE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGj} BYC PROWADZONE
ROZLlCZENIA MII;DZY ZAMA WIAJj}CYM A WYKONA WCj}
Zamawiajqcy nie przewiduje prowadzenia rozliczen w walutach obcych.

ROZDZIAt XXIII
AUKCJA ELEKTRONICZNA
Zamawiajqcy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

ROZDZIAt XXIV
Adres strony internetowej: www.teatropole.pl.
Adres poczty elektronicznej: biuro@teatropole.pl

ROZDZIAt XXV
POUCZENIE 0 SRODKACH OCHRONY PRA WNEJ PRZYSlUGUJj}CYCH WYKONA WCY W TOKU
POSTI;POWANIA 0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA
Wykonawcom i innym osobom, kt6rych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zam6wienia doznat

lub moze doznac uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajqcego przepis6w ustawy Prawo

zam6wien publicznych, przystugujq srodki ochrony prawnej przewidziane w Oziale VI ustawy z dnia

29.01.2004 r. Prawo zam6wien publicznych (tekst jedn. Oz. U. z 2015 r., poz. 2164 z p6zniejszymi

zmianami).

WYKAZ ZAtJ\CZNIK6w DO SPECYFIKACJIISTOTNYCHWARUNK6w ZAM6wIENIA:

1. Wz6r oferty przetargowej - Zatqcznik nr 1 do SIWZ.

Projekt "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim zwil!Zanych oraz promowanie postaw spolecznych
sprzyjaj,!cych ochronie bior6znorodnosci w Wojew6dztwie Opolskim"

wsp6lfinansowany przez Uniy Europejsk,! ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.
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20 Wz6r oswiadczenia wykonawcy 0 spetnieniu warunk6w okreslonych wart. 22 ust 1 u. p. z. p. -
Zatqcznik nr 2 do SIWZ.

3. Wz6r wykazu wykonanych rob6t - Zatqcznik nr 3 do SIWZ.
40 Wz6r wykazu os6b, kt6re b€;dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia - Zatqcznik nr 4 do

SIWZ.
50 Wz6r oswiadczenia 0 braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 u. p. z. p. - Zatqcznik

nr 5 do SIWZ.
6. Informacja 0 przynaleinosci do grupy kapitatowej - Zatqcznik nr 6 do SIWZ.
7. Oswiadczenie 0 posiadanych uprawnieniach - Zatqcznik nr 7 do SIWZ.
8. Zobowiqzanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezb€;dnych zasob6w - Zatqcznik nr 8 do

SIWZ.
9. Projekt umowy - Zatqcznik nr 9 do SIWZo
10. Dokumentacja projektowa - Zatqczniki nr 10 do SIWZ

lOa - projekt budowlany architektura
lOb - projekt wykonawczy architektura
10c - projekt wykonawczy instalacje elektryczne
10d - projekt wykonawczy konstrukcje
10e - przedmiary rob6t
10f - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t

11. Harmonogram realizacji rob6t - Zatqcznik nr 11 do SIWZ
12. Wz6r prawidtowej gwarancji zabezpieczenia naleiytego wykonania przedmiotu zam6wienia. -

Zatqcznik nr 12 do SIWZ
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Projekt "Ochrona trzmiela i siedlisk z nim zwilp:anych oraz promowanie postaw spolecznych
sprzyjajl!cych ochronie bior6znorodnosci w Wojew6dztwie OpoIskim"

wsp6ffinansowany przez Uniy Europejskl! ze srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Opolskiego na lata 2014 - 2020.


