
Teatr im. Jana Kochanowskiego: Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.:

Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele

kulturalne i edukacyjne
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Tak

Nazwa projektu lub programu 

Nr Projektu: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i

Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa 08 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury,

Działanie 8.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura

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

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

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

marginalizowanych 

Nie

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

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

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania 

Nie

Ogłoszenie nr 635187-N-2017 z dnia 2017-12-21 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie

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

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

kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr im. Jana Kochanowskiego, krajowy numer identyfikacyjny 27971700000,

ul. Plac Teatralny  12 , 45-056   Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4545942, e-mail

przetargi@teatropole.pl, faks 77 4545942. 

Adres strony internetowej (URL): www.teatropole.pl 

Adres profilu nabywcy: 

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

plików, które nie są ogólnie dostępne

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

Wojewódzka samorządowa instytucja kultury

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

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

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

adresem (URL)



Tak 

http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak 

http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html

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

adresem

Nie 

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

Elektronicznie

Nie 

adres 

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

inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

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

sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Papierowo pod adres Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, 45-056 Pl. Teatralny 12 (sekretariat)

zgodnie z Rozdziałem X i XI SIWZ 

Adres: 

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

nie są ogólnie dostępne

Nie 

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



(URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w

ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego

w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne 

Numer referencyjny: SZP-26-6/2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

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

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

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

wykonawcy: 

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

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

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem

Zamówienia jest Usługa zarządzania projektem oraz nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa

jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne

i edukacyjne. W zakresie przedmiotu Zamówienia jest m.in.: • zapewnienie Zespołu osób potrzebnych do

realizacji przedmiotu Zamówienia i umowy zawartej w ramach Zamówienia; • pełnienie funkcji

Inspektora nadzoru inwestorskiego w każdej ze wskazanych przez Zamawiającego branż; • pełnienie

funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego; • pomoc Zamawiającemu w

sporządzeniu opisu przedmiotu zamówienia oraz ewentualnie w innych czynnościach przetargowych



niezbędnych do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane w ramach projektu; • zarządzanie

finansowe; • bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; • mediacja i rozjemstwo w

sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych; • wspieranie działań

Zamawiającego w szczególności przy sporządzaniu wniosków o płatności pośrednie oraz wniosku o

płatność końcową, w zakresie możliwym do sporządzenia przez Wykonawcę przed końcem

obowiązywania umowy zawartej w ramach Zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia. Prace nad przygotowaniem

postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu planowane są od lutego

2018 r. Początek robót budowlanych w ramach projektu przewidziany jest na 2 kwartał 2018 r., a

następnie według ustalonego harmonogramu. Na dzień ogłoszenia niniejszego przetargu

nieograniczonego przybliżona wartość robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru

inwestorskiego w projekcie to kwota 14 mln złoty netto 

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9 

Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

71540000-5

71541000-2

71247000-1

71521000-6

71530000-2

71248000-8

72224000-1

79421000-1

79421100-2

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

Wartość bez VAT: 364262,04 

Waluta: 

PLN 

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



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

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

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

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

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

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

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:    lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Mając na uwadze fakt, że termin realizacji umowy zawartej w ramach

Zamówienia jest zależny od realizacji umowy na roboty budowlane w ramach projektu, Zamawiający

określa termin realizacji przedmiotu Zamówienia w następujący sposób: a) ostatni dzień miesiąca, w

którym upływa 6 miesięcy od zakończenia okresu realizacji umowy na roboty lub b) upływ 4 lat od daty

zawarcia umowy w ramach Zamówienia, w zależności od tego, który z tych terminów nadejdzie jako

pierwszy Z punktu widzenia projektu zadanie musi być ukończone i rozliczone do dnia 31.12.2020 r.

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

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

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

wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli: a) Wykonawca w okresie ostatnich trzech



lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w

tym terminie: - wykonał co najmniej 2 usługi polegające na pełnieniu funkcji Inspektora

Nadzoru/inwestora zastępczego/inżyniera kontraktu lub innej funkcji odpowiadającej przedmiotowi

niniejszego Zamówienia dla inwestycji o wartości robót budowlanych co najmniej 12.000.000,00 PLN

netto (słownie: dwanaście milionów złotych 00/100 netto), która obejmowała budowę lub przebudowę

obiektu w zakresie objętym przedmiotem Zamówienia, tj. w branży konstrukcyjno-budowlanej,

sanitarnej i elektrycznej. Uwaga! W przypadku inwestycji na roboty budowlane, których wartość

została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN

przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia inwestycji (w przypadku inwestycji

rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). - wykonał co najmniej 2 usługi polegające na

zarządzaniu (również w okresie trwałości projektu) i rozliczaniu (z inwestorem-Zamawiającym,

wykonawcą, instytucjami zarządzającymi projektami współfinansowanymi z UE, inspektorami

nadzoru, itp.) projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej o

wartości projektu min. 5.000.000,00 PLN netto (słownie: pięć milionów złotych 00/100 netto).

Uwaga! W przypadku projektów inwestycyjnych, których wartość została wyrażona w umowie w

innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego

kursu NBP na dzień zakończenia projektu (w przypadku projektów rozliczanych wyłącznie w

walutach innych niż PLN). b) Zamawiający wymaga skierowania przez Wykonawcę do realizacji

Zamówienia publicznego następującego potencjału osobowego: - co najmniej jednej osoby, która

będzie pełniła funkcję koordynatora inspektorów nadzoru posiadającej uprawnienia budowlane

uprawniające do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,

posiadającej co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru lub

kierownika budowy robót branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającej doświadczenie w pełnieniu

funkcji koordynatora budowy lub inżyniera kontraktu w zakresie minimum 1 roboty budowlanej o

wartości minimum 12.000.000,00 PLN netto (słownie dwanaście milionów złotych 00/100 netto), - co

najmniej jednej osoby, która będzie pełniła funkcję Inspektora nadzoru ds. robót konstrukcyjno-

budowlanych posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w

specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, minimum 5-letnie doświadczenie (nabyte po

uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

konstrukcyjno-budowlanej) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, - co najmniej

jednej osoby, która będzie pełniła funkcję inspektora nadzoru ds. robót sanitarnych, posiadającej

uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w specjalności instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

bez ograniczeń, oraz minimum 5-letnie doświadczenie (nabyte po uzyskaniu uprawnień do kierowania



robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń) w

pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, - co najmniej jednej osoby, która będzie pełniła

funkcję inspektora nadzoru robót ds. elektrycznych i AKPiA (Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i

Automatyka) posiadającej uprawnienia budowlane uprawniające do nadzorowania robót w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń oraz

minimum 5-letnie doświadczenie (nabyte po uzyskaniu uprawnień do kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych) w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. - co

najmniej jednej osoby - Specjalisty w specjalności akustyka, posiadającego: • co najmniej pięć lat

doświadczenia zawodowego przy projektowaniu lub nadzorze systemu nagłośnienia i akustyki

realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia, sala widowiskowo –

sportowa, itp.), • doświadczenie zawodowe przy projektowaniu lub nadzorowaniu systemów

nagłośnienia i akustyki realizowanych w obiektach użyteczności publicznej (teatr, opera, filharmonia,

sala widowiskowo – sportowa, itp.), wykonywanych w ramach co najmniej jednej wielobranżowej

realizacji, remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu użyteczności publicznej. - co najmniej jednej

osoby – specjalisty ds. zarządzania projektem posiadającej minimum dwuletnie doświadczenie - w

okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem niniejszego Postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego - w realizacji, zarządzaniu, rozliczaniu projektami inwestycyjnymi (z inwestorem-

Zamawiającym, wykonawcą, instytucjami zarządzającymi projektami współfinansowanymi z UE,

inspektorami nadzoru, itp.), dofinansowanymi w ramach Funduszy Unijnych lub z innych

analogicznych źródeł. 

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

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

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

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

Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

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

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 



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

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP: 

1) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie art. 24 ust.

1 pkt 12-23 Ustawy, Wykonawca przedkłada: � aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania ofert; � oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego

prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania

takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub

zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; � oświadczenie Wykonawcy o

braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie

publiczne; 2) Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z Postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 Ustawy: � w zakresie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy: odpisu z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu

do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5

pkt. 1 Ustawy. � w zakresie art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp: a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu

skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub



wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, oraz b) zaświadczenia właściwej

terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z

opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty z uwzględnieniem § 7 i § 8 Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może Zamawiający żądać

od Wykonawcy w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej

(warunek określony w rozdziale V ust. 1 pkt 2) ppkt. C) lit. a) SIWZ), Wykonawca przedstawi: -

wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenie działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których

mowa są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały

wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny, o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w

stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wykaz należy uzupełnić zgodnie z

Załącznikiem nr 5a do SIWZ. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w Postępowaniu

dotyczącego zdolności zawodowej (warunek określony w rozdziale VIII ust. 1 pkt 2) ppkt. C) lit. b)

SIWZ) Wykonawca przedstawi: - wykaz osób (wg Załącznika nr 5b do SIWZ) skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji Zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz należy uzupełnić zgodnie z Załącznikiem nr 5b do SIWZ. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 



III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

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

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

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia

ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (zgodnie z Załącznikiem nr 7 do

SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z

innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu o udzielenie

Zamówienia. Załącznik nr 5c do SIWZ – Wykaz doświadczenia inspektora nadzoru do oceny oferty

składane wraz z ofertą

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 9.000,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy

złotych 00/100) wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym

wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał

taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym powyżej przypadku dołączenie

do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem zalecanym przez

Zamawiającego, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego

wniesienia wadium przez Wykonawcę. Warunkiem koniecznym i wystarczającym jest uznanie

(zaksięgowanie) środków na tym rachunku przed terminem składania ofert. 2. Wadium może być

wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: a) w pieniądzu, b)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach

ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt.

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje - Rozdział VIII SIWZ



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

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

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

katalogów elektronicznych:

Nie 

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

elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

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

Nie

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

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

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

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

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 



Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

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

katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

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

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

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

zamówienia: 

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

jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

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

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:



Czas trwania: 

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

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej 40,00

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

nieograniczony) 

Tak 

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

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

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

przeprowadzenia negocjacji 

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

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

Informacje dodatkowe 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

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

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

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



Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty: 

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

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

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

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

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

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

postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

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

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

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



zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w umowie zawartej w sprawie Zamówienia w

przypadkach określonych w § 16 Załącznika nr 6 do SIWZ – wzorze umowy. 2. Zmiany w umowie

można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

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

Data: 2018-01-05, godzina: 10:00, 

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

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

postępowaniu 

> język polski 

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

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

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak 

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



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

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

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


