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Wprowadzenie 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (DzU z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm) zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych 

do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

(DzU, poz. 1126) zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach”. 

2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ). 

3. We wszystkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na podany numer sprawy. 
 
I. Nazwa i adres Zamawiającego 

Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1 ,00-950 Warszawa 

Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432 

Internet: http://www.teatrwielki.pl, e-mail: office@teatrwielki.pl; zamowienia@teatrwielki.pl 

Nr telefonu: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23 

Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 – 16:15. 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu 

nieograniczonego z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24 aa Ustawy. 

 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa 

pożarowego oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery 

Narodowej wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.  

2. Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa 

pożarowego w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” i ma określić możliwości techniczne oraz 

zakres prac koniecznych do wykonania celem poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia a także zakres i sposób jego realizacji zamówienia 

przedstawiony jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej OPZ) oraz we 

wzorze umowy stanowiącym w załącznik nr 7 do SIWZ. 

4. Wykonawca może dokonać wizji lokalnej budynku Teatru Wielkiego - w dni powszednie (od poniedziałku 

do piątku), w godz. 8:00 – 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą do spraw 

merytorycznych wskazaną w Rozdziale XI pkt 1 ppkt 1 SIWZ. 

5. Nomenklatura CPV:  71.24.10.00-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy 

71.31.70.00-3 Usługi doradcze w zakresie kontroli i zapobiegania zagrożeniom 

 

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6. 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy 
 

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą 

odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub 

dopuszcza ich składanie 

Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

 

VII. Termin wykonania zamówienia 

Do dnia 31 grudnia 2018 r. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów zamówienia 

przedstawione są w OPZ. 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu  
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W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału 

w postępowaniu, ustalone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy: 

1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 

z odrębnych przepisów wymaganych przepisami prawa. 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być 

spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców. 

3. Zdolność techniczna lub zawodowa 

1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia polegające na opracowaniu ekspertyzy technicznej 

przeciwpożarowej, przy czym: 

a) co najmniej 1 (jedna) z nich została opracowana dla budynku podlegającego nadzorowi 

Konserwatora Zabytków oraz uzyskała zalecenia konserwatorskie dotyczące przyjętych 

w ekspertyzie rozwiązań technicznych i zamiennych, 

b) co najmniej 1 (jedna) z nich została opracowana dla budynku użyteczności publicznej (pojęcie 

budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2015.1422) 

c) co najmniej 1 (jedna) z nich została opracowana dla budynku o powierzchni użytkowej nie 

mniejszej niż 10.000 m2. 

Zamawiający dopuszcza, aby warunki określone w lit. a), b) i c) były spełnione tylko w jednym 

opracowaniu, pod warunkiem, że każde z dwóch pozostałych opracowań będzie spełniać co najmniej 

jeden z tych warunków. 

Zamawiający wymaga, aby wszystkie wyżej określone opracowania posiadały pozytywne 

Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na zastosowane 

rozwiązania zastępcze lub zamienne wydane w trybie: 

 § 2. ust. 2 lub ust. 3a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U.2015.1422), dalej „Rozporządzenie MI 12.04.2002”lub 

 § 1. ust. 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 

r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719), dalej „Rozporządzenie MSWiA 7.06.2010”. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być 

spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców. 

2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym. 

Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu. 

3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie 

dysponował następującym personelem:  

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1389 z późn. zm.) 

i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. 

w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 2083), wpisaną na listę rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznych Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej; osoba ta powinna legitymować się obowiązkowym ubezpieczeniem 

odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za szkody 

wyrządzone w związku z wykonywaniem ekspertyz technicznych lub innych opracowań 

technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 47 z 2016 r) a także co najmniej 

5-letnim doświadczeniem zawodowym, 

b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego przyznanego przez 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.9.2017 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
4 

Polską Izbę Inżynierów Budownictwa na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r 

o samorządach zawodowych architektów i inżynierów Budownictwa (Dz.U. z 2013 r poz. 932 

oraz z 2014 r. poz. 768) i legitymującą się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają 

uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być 

spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców. 

 

VIIIA Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy 

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego 

upadłość ogłoszono, w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; na zasadach i według przepisów prawa 

tam wskazanych. 

 

IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia 

1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy oraz, że spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w Rozdziale VIII 

składa wraz z ofertą: 

1) Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, według wzoru określonego 

w załączniku nr 3 do SIWZ. 

2) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, według wzoru określonego 

w załączniku nr 4 do SIWZ.  

1A.W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga 

załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez notariusza. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa, 

wraz z ofertą Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 1) powyżej, natomiast oświadczenie, o którym 

mowa w ppkt 2) powyżej składa każdy z nich w zakresie w jakim wykazuje spełnienie warunków 

udziału w postępowaniu. 

1B. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy, na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, będzie zobowiązany przedstawić, wraz z ofertą 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

w Rozdziale VIII: 

Ad pkt 2 – Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: 

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie określonej 

w Rozdziale VIII pkt 2, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert. 

Ad pkt 3 – Zdolność techniczna lub zawodowa 

ad ppkt 1) – Posiadanie wiedzy i doświadczenia 

wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz 

z podaniem ich rodzaju, opisu, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te 

zostały wykonane lub są wykonywane, z załączeniem dowodów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 

2 Rozporządzenia o dokumentach, określających czy te usługi zostały wykonane należycie, 

(według wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ) 

ad ppkt 3) – Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za 

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

doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika nr 6 do 

SIWZ).  
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3. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 

1) odpis 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; 

2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć 

wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym 

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.  

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1 składa dokument lub 

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

potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 

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

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

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

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

przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony w terminach 

wskazanych odpowiednio w pkt 4 zdanie drugie.  

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 3 powyżej składa każdy Wykonawca, 

natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone 

w Rozdziale VIII pkt 2 i pkt 3 każdy z nich składa w zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych 

warunków.  

7. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych 

w Rozdziale VIII pkt 2 i pkt 3 SIWZ będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy, na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany, na potwierdzenie że podmioty te nie 

podlegają wykluczeniu, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa 

w pkt 3 ppkt 1) oraz udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów. 

8. Zamawiający w celu oceny, czy Wykonawca polegający w niniejszym postępowaniu na zdolnościach lub 

sytuacji innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym 

należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi 

podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zażąda od Wykonawcy, o ile nie będzie to 

wynikać ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 B powyżej, dokumentów określających:  

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego;  

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, 

9. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których 

zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące 

podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX, inne niż 

oświadczenia, o których mowa w zdaniu pierwszym składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 

o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 

z nich dotyczą.  

10. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ jeżeli Zamawiający 

posiada oświadczenia lub dokumenty tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych 

i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 
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lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2014 r. 

poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 

 

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania 

oświadczeń lub dokumentów 

1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu (składanie ofert, 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i niepodleganie 

wykluczeniu) odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r . poz. 1113), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

Wszelką dokumentację w postępowaniu należy składać w formie pisemnej z zastrzeżeniem postanowienia 

pkt 2 poniżej. 

2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji również za 

pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 

18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030), pod warunkiem, że 

ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a dokument zostanie niezwłocznie 

przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub Zamawiającego) na żądanie adresata (Zamawiającego lub 

Wykonawcy) w sposób wskazany w pkt 1 zdanie pierwsze. 

Nr faksu Zamawiającego 22 826 04 23, 

Adres mailowy: office@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie 

drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ: 

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski powinny być 

przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ. 

2) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez 

ujawniania źródła zapytania. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie 

internetowej Zamawiającego. 

3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić 

treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana, zostanie udostępniona na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą 

1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem uprawnione są 

następujące osoby: 

1) w sprawach merytorycznych: 

Piotr Ruszkowski - tel. (22) 69 20 443, Alicja Zielińska-Wójcik  (22) 69 20 957 

2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych: 

Elżbieta Kurek - Czyczuk (22 ) 69 20 546, Piotr Szczerba – tel. (22) 69 20 291 

2. Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ. Wszelkie pytania 

i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego jako wnioski w sposób zgodny z zasadą 

określoną w Rozdz. X pkt 1 i 2. 
 

XII. Wymagania dotyczące wadium 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6.000,00 zł. 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

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

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz. 1158 

z późn. zm.). 

mailto:office@teatrwielki.pl
mailto:zamowienia@teatrwielki.pl
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3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 40 1130 1017 0020 1462 7820 0014 

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do oferty. 

4. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej 

lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie 

oryginału w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wyborem Wykonawcy: 

w Kasie - pok. A-344, III piętro, w godz. 11:00 – 15:00 lub 

wraz z ofertą, ale wówczas dokument powinien pozostać niespięty z pozostałą częścią oferty. Brak 
złożenia oryginału ww. dokumentu będzie podstawą do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. 

Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 

5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert wskazanego 

w Rozdz. XV pkt 1. 

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia, 

o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, 

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez 

Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana 

odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie 

wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

XIII.  Termin związania ofertą 

30 dni. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert 

1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Na ofertę składają się: 

1) Formularz oferty przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 

2) Formularz cenowy, sporządzony zgodnie zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 2a do 

SIWZ. 

3) Informacje na temat organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia sporządzone wg załącznika nr 6a do SIWZ – Doświadczenie zawodowe 

Głównego Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i załącznika nr 6b do SIWZ – Wykaz 

rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, które pozwolą ocenić ofertę i przyznać jej 

punkty w  kryteriach pozacenowych wskazanych w Rozdziale XVIII w pkt 2 i w pkt 3 SIWZ.  

4) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że 

Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5) Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności 

w postępowaniu. 

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk 

komputerowy). Każdy dokument sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz 

z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją 

wiążącą. 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach 

niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku 

Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

5. Formularz oferty wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest załączenie do oferty dokumentu, w którym ujawnione są 

zasady reprezentacji Wykonawcy bądź wskazanie źródła, z którego taką informację można uzyskać. 
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W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa 

przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 

6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić 

w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa 

wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę. 

Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą. 

7. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (zaleca się ponumerowanie stron oraz załączenie spisu treści) 

należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa i adres 

Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru: 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

sprawa nr ZP.260.9. 2017, 

nie otwierać przed dniem  19.04.2017 r.” 

Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy. 

8. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje, uzupełnienia itp.) do złożonej oferty pod 

warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert przedstawiając Zamawiającemu pisemne 

zawiadomienie o tym fakcie. Zawiadomienie to powinno być złożone według takich samych zasad jak 

składana oferta tj. w kopercie z dodatkowym napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone słowem 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany. 

9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie 

„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po 

potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na 

kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane. 
 

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę należy złożyć do 19.04.2017 r. do godz. 12:00 w kancelarii głównej – pokój A – 148 I piętro Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 19.04.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju A-321 III piętro Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV. 

3. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 Ustawy, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na 

stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje 

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 184, 1618 i 1634), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3 ppkt 2, można wykorzystać wzór 

przedstawiony w załączniku nr 4a do SIWZ. 

 

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny 

1. Cenę Wykonawca wyliczy według kalkulacji własnej, zgodnie z Formularzem cenowym  przedstawionym 

w załączniku Nr 2a do SIWZ. 

2. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy. 

3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

4. Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, w tym 

koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, opinii, wykonaniem odkrywek, pomiarów itp., 

sporządzeniem innych niezbędnych opracowań, koszty związane ze wsparciem technicznym (np. koszty 

przejazdów, zakwaterowania), a także inne opłaty i podatki. Cena będzie uwzględniała także ewentualne 

opusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.  

5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań alternatywnych). 

6. Cenę wyliczoną zgodnie z pkt 1, 2, 3 i 4 należy wpisać do formularza oferty (załącznik nr 2 pkt 1). Cenę 

należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

7. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć 
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zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem 

wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert 

Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1. Cena (C)            60 % 

2. Doświadczenie zawodowe Głównego Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (D)  20 % 

3. Organizacja zespołu przeznaczonego do realizacji zamówienia (O)    20%  

 

Ad 1 

Cena – C 

Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej według wzoru: 

 

        najniższa cena brutto 

 Ocena punktowa (C) = ---------------------------------------------------  x 100 pkt 

     cena brutto badanej oferty 

Ad 2 

Doświadczenie zawodowe Głównego Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (D)  

1) W tym kryterium brane będą pod uwagę informacje dotyczące doświadczenia zawodowego osoby 

wyznaczonej jako Główny Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciw pożarowych i wykonanych przez 

niego ekspertyz, przedstawione przez Wykonawcę w ofercie wg. załącznika nr 6a do SIWZ pn 

Doświadcznie zawodowe Głównego Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych   

2) Ocenie i przyznawaniu podpunktów podlegać będą ekspertyzy wykonane przez tego Rzeczoznawcę 

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, według następujących zasad: 

a) w wykazie należy przedstawić maksymalnie 10 ekspertyz, 

b) za każdą ekspertyzę przedstawioną w wykazie spełniającą następujące warunki: 

i. dotyczy obiektu o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10.000 m2 znajdujacym się pod 

ochroną kenserwatora zabytków wykonaną zgodnie z wymaganiami przedstawionymi przez 

Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1 SIWZ (tzn. wykonana ekspertyza jest ekspertyzą 

techniczną przeciwpożarową 

ii. posiada pozytywne Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej na 

zastosowane rozwiązania zastępcze lub zamienne wydane w trybie: 

 § 2. ust. 2 lub ust. 3a. Rozporządzenia MI 12.04.2002 lub 

 § 1. ust. 2. Rozporządzenia MSWiA 7.06.2010.  

oferta otrzyma 2 ppkt 

c) jeżeli przedstawiona w wykazie ekspertyza będzie dotyczyła obiektu o powierzchni większej niż 

10.000 m2 zostaną przyznane dodatkowe podpunkty w następujący sposób: 

Powierzchnia od 10.001 m2 do 12.000 m2    1 ppkt 

Powierzchnia od 12.001 m2 do 15.000 m2    2 ppkt 

Powierzchnia od 15.001 m2 do 18.000 m2    3 ppkt 

Powierzchnia od 18.001 m2 do 20.000 m2    5 ppkt 

Powierzchnia od 20.001 m2 do 25.000 m2    8 ppkt 

Powierzchnia         powyżej  25.000 m2              10 ppkt 

3) Oferta z największą liczbą przyznanych podpunktów otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej 

według wzoru: 

              liczba przyznanych podpunktów w ofercie badanej 

 Ocena punktowa (D) = ---------------------------------------------------------------------------  x 100 pkt 

     największa liczba przyznanych podpunktów 

 

 

Ad 3 

Organizacja zespołu przeznaczonego do realizacji zamówienia (O) 
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1) W tym kryterium brane będą pod uwagę informacje dotyczące zespołu przeznaczonego do realizacji 

zamówienia tzn. rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż skierowanych do realizacji zamówienia, którzy 

będą wspierać działania Głównego Rzeczoznawcy ds. ppoż, przedstawionych przez Wykonawcę 

w ofercie wg. załącznika nr 6b do SIWZ pn.: Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych 

2) Ocena i przyznawanie punktów będzie odbywać się według następujących zasad: 

a) w wykazie należy przedstawić tylko takich rzeczoznawców, którzy spełniają następujące warunki: 

 posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1389 z późn. zm.) i Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla 

osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 

2083), 

 są wpisani na listę rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, udostępnioną 

w Biuletynie Informacji Publicznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

 legitymują się obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do 

spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 

ekspertyz technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 47 z 2016 r.) 

 legitymują się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym. 

b) za liczbę rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych spełniających warunki określone 

w lit. a) powyżej wchodzących w skład zespołu wspierającego Głównego Rzeczoznawcę 

przedstawioną w Wykazie rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych punkty zostaną 

w następujący sposób: 

1 (jeden) rzeczoznawca   O = 30 pkt 

2 (dwóch) rzeczoznawców   O = 60 pkt 

3 (trzech) rzeczoznawców  i więcej  O = 100 pkt 

 

Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty: 

Ko=C x 60% + D x 20% + O x 20% 

Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą końcową oceną (Ko). Ocena ofert zostanie 

przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria. 

 

XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę i na wezwanie Zamawiającego złoży, wskazane 

w Rozdziale IX, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postepowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia, Zamawiający , zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 

2 pkt 1 lit a i pkt 3 Ustawy, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty. 

2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołań lub ogłoszeniu 

przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. 

3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia 

Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych 

Wykonawców. 

 

XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej Zabezpieczeniem, w wysokości 

10 % wartości (ceny) oferty brutto. 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości. 

3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) W pieniądzu, 
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2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 

z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) W gwarancjach bankowych, 

4) W gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU nr 109, poz. 1158 

z późn. zm.). 

4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 

Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 83 1130 1017 0020 1462 7820 0016 

5. Wniesienie Zabezpieczenia w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (pkt 1 powyżej) 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 

6. Zabezpieczenie wnoszone w formie ww. gwarancji lub poręczeń należy złożyć w formie oryginału 

w siedzibie Zamawiającego, w Kasie - pok. A-344 III piętro w godz. 11:00 – 15:00. Z treści gwarancji 

(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być 

podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka z ww. 

form zabezpieczenia. 

8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

9. Sposób zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiony jest we wzorze umowy 

(Załącznik 7 do SIWZ). 

10. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia 

tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

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

zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

1. Wzór umowy przedstawiony jest w załączniku nr 6 do SIWZ. 

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zakres, charakter zmian oraz 

warunki ich wprowadzenia przedstawione są we wskazanym powyżej w pkt 1wzorze umowy. 

 

XXI Informacje w sprawie podwykonawstwa 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych 

z rozmieszczeniem i instalacją. 

3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie 

zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców a także 

przedstawienia wobec nich oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 ppkt 1, według wzoru 

określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. 

4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia 

1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę 

w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej 

określone w dziale VI Ustawy. 
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2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy 

czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania 

przez o czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy. 

3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 

niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz 

wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

4. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) opisu przedmiotu, 

2) określenia warunków udziału w postępowaniu, 

3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 

4) odrzucenie oferty odwołującego, 

5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy 

albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a w przypadku odwołania dotyczącego treści 

ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia 

w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. 

6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy 

zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 

podstawę jego wniesienia. 

7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej 

albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym. 

8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania 

w sposób określony w art. 180 ust.5 Ustawy. 

 

W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy wykonawcze 

do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 
 

Wykaz załączników do SIWZ: 

Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia 

Nr 2 Formularz oferty 

Nr 2a Formularz cenowy 

Nr 3 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

Nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu  

Nr 4a Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Nr 5 Wykaz usług 

Nr 6 Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia 

Nr 6a Doświadczenie zawodowe Głównego Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Nr 6b Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych 

Nr 7 Wzór umowy  

 

Załączniki nr 2a, 3, 4, 6a i 6b należy złożyć wraz z ofertą. 
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Załącznik nr 1 

do SIWZ 

 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

 

Rozdział I. Przedmiot zamówienia – informacje ogólne 

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków 

bezpieczeństwa pożarowego oraz warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – 

Opery Narodowej wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych. 

2. Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 powyżej będzie realizowany w czterech etapach obejmujących 

odpowiednio następujące zadania.  

1) Etap I 

Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego i stanu 

ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowe określającej sposób 

dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru w zakresie warunków 

techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (dalej 

„Ekspertyza”) – 1 kpl. Ekspertyza powinna być opracowana z podziałem na następujące części: 

a) część opisowa, 

b) charakterystyka pożarowa Teatru, 

c) zakres niezgodności obecnych rozwiązań z obowiązującymi przepisami 

d) część analityczno-ocenna, 

e) algorytm postępowania w razie pożaru – scenariusz pożarowy, 

f) część graficzna, 

2) Etap II 

Uzyskanie wymaganych prawem pozytywnego uzgodnienia Ekspertyzy z Mazowieckim 

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej (dalej MKW PSP) oraz uzyskanie zaleceń 

konserwatorskich wydawanych przez Stołecznego Konserwatora Zabytków (dalej SKZ).  

3) Etap III 

Opracowanie na podstawie przygotowanej i uzgodnionej Ekspertyzy „Warunków ochrony 

przeciwpożarowej” (zwanych również dalej „Warunkami”) w zakresie niezbędnym do sporządzenia 

kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawy bezpieczeństwa pożarowego 

w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” przy Pl. Teatralnym 1 w Warszawie (zwanej 

również dalej „Projektem”) – 1 kpl.  

4) Etap IV 

Wsparcie techniczne Zamawiającego tj. świadczenie usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych w wymiarze 400 godzin (zwane dalej „Wsparciem technicznym”). W ramach 

wsparcia technicznego Wykonawca będzie świadczył na rzecz Zamawiającego usługę nadzoru 

rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez 

Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy Projektu oraz w trakcie jego 

trwania i jego odbioru.  

3. Poszczególne etapy przedmiotu zamówienia, o których mowa w pkt 2 powyżej winny być zrealizowane 

w następujących terminach: 

Etap Poszczególne części przedmiotu zamówienia/Umowy * 
Termin realizacji 

w tygodniach lub miesiącach od 

daty zawarcia umowy lub data 
1 2 3 

I 

Opracowanie Ekspertyzy, określonej w pkt 2 ppkt 1 w tym: 
 

a) Część opisowa - pkt 2 ppkt 1 lit. a) 2 tygodnie 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 
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b) Charakterystyka pożarowa Teatru - pkt 2 ppkt 1 lit. b) 4 tygodnie 

c) Zakres niezgodności obecnych rozwiązań z obowiązującymi 

przepisami - pkt 2 ppkt 1 lit. c) 6 tygodni 

d) Część analityczno-ocenna - pkt 2 ppkt 1 lit. d) 12 tygodni 

e) Algorytm postępowania w razie pożaru – scenariusz pożarowy - pkt 2 

ppkt 1 lit. e) 
16 tygodni 

f) Część graficzna - pkt 2 ppkt 1 lit. f) 20 tygodni 

II 

Uzgodnienie Ekspertyzy określone w pkt 2 ppkt 2, w tym:  

g) Przekazanie Ekspertyzy do MKW PSP i SKZ  5 m-cy 

h) Uzyskanie uzgodnień i przekazanie Ekspertyzy z uzgodnieniami 

Zamawiającemu 

7 m-cy jednak nie później niż 

do 30.11.2017 r 

III 
i) Opracowanie Warunków ochrony przeciwpożarowej określone w pkt 2 

ppkt 3 

15.12.2017r 

IV 
j) Wsparcie techniczne przez 10 miesięcy, określone w pkt 2 ppkt 3 01.01.2018r do 

31. 12.2018r 

*zobowiązania wchodzące w zakres poszczególnych Etapów określone w kolumnie 2 powyższej tabeli 

muszą być wykonane zgodnie z zasadami i wymaganiami przedstawionymi w Rozdziałach II, III, IV 

odpowiednio dla danego Etapu przedmiotu zamówienia. 

 

Rozdział II.  Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa 

pożarowego w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” i ma określić możliwości techniczne oraz 

zakres prac koniecznych do wykonania celem poprawy bezpieczeństwa pożarowego budynku Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej. 

2. Ekspertyza ma kompleksowo dostosować warunki ochrony przeciwpożarowej budynku Teatru Wielkiego – 

Opery Narodowej do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie, wskazać sposoby 

rozwiązań technicznych a także rozwiązań zastępczych lub zamiennych rekompensujących ewentualne 

niezgodności oraz sposoby uzupełnienia, usprawnienia lub rozbudowy istniejących w Teatrze systemów 

ochrony przeciwpożarowej do stanu zgodności z: 

a) wydanymi postanowieniami administracyjnymi Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego 

Państwowej Straży Pożarnej, 

b) obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi i Prawa budowlanego, 

c) wydanymi decyzjami i upomnieniami Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej m.st. 

Warszawy. 

3. Ekspertyza powinna jednoznacznie wykazać, iż zaproponowane rozwiązania zastępcze lub zamienne 

w ramach stworzonej koncepcji bezpieczeństwa zapewnią akceptowalny poziom bezpieczeństwa ludzi 

i mienia, jak równie uzasadnić celowość zastosowania zaproponowanych rozwiązań zastępczych lub 

zamiennych w ramach tej koncepcji. Za rozwiązania zastępcze lub zamienne Zamawiający przyjmuje: 

1) rozwiązania zastępcze – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

w inny sposób niż określono w przepisach techniczno- budowlanych, zapewniający akceptowalny poziom 

bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

2) rozwiązania zamienne – rozwiązania spełniające wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego 

w inny sposób niż określono w przepisach przeciwpożarowych, zapewniający niepogorszenie warunków 

ochrony przeciwpożarowej. 

4. Ekspertyza ma być podstawą opracowania Projektu.  
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Rozdział III. Szczegółowy opis poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia. 

Etap I . Ekspertyza. 

1. Ekspertyza powinna być opracowana zgodnie z przepisami: 

1) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422). 

2) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r nr 

109 poz. 719). 

2. Poszczególne części Ekspertyzy winny określać: 

1) część opisowa: 

a) przedmiot, zakres i cel Ekspertyzy, 

b) ogólną charakterystykę budynku Teatru (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie, usytuowanie), 

c) ocenę istniejących warunków techniczno-budowlanych i instalacyjnych zawierająca 

w szczególności ocenę istniejących w Teatrze instalacji i systemów przeciwpożarowych 

z wykorzystaniem symulacji komputerowej (np. CFD). Przeprowadzenie symulacji 

komputerowej (rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu oraz przebiegu ewakuacji),  której 

celem będzie określenia przydatności istniejących zabezpieczeń do możliwości ich 

wykorzystania w przyszłości z  wnioskami ich uzupełnienia, usprawnienia bądź rozbudowy do 

stanu zgodności z wymogami aktualnych przepisów i aktualnego stanu wiedzy technicznej. 

2) charakterystyka pożarowa Teatru ; 

a) powierzchnię, wysokości i liczbę kondygnacji; 

b) odległości od obiektów sąsiadujących; 

c) parametry pożarowe występujących substancji palnych; 

d) przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego; 

e) kategorie zagrożenia ludzi, przewidywaną liczba osób na każdym poziomie 

i w pomieszczeniach, w których mogą przebywać jednocześnie większe grupy ludzi; 

f) występujące zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 

g) podział obiektu na strefy pożarowe i strefy oddymiania przy zminimalizowaniu możliwości 

przedostawania się dymu pomiędzy sąsiednimi strefami oddymiania; 

h) klasę odporności pożarowej obiektu oraz klasę odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 

ognia przez elementy budowlane; 

i) strategię ewakuacji oraz warunki niezbędne do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji ludzi 

z budynku Teatru w razie zaistnienia niebezpieczeństwa pożarowego, 

j) sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych występujących w Teatrze 

a w szczególności: wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, 

elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej, kontroli dostępu; 

k) dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń występujących w Teatrze a służących 

bezpieczeństwu pożarowemu z podstawową ich charakterystyka: stałych urządzeń gaśniczych, 

systemu sygnalizacji pożaru oraz integracji z innymi systemami przeciwpożarowymi, 

dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, ustalenie 

lokalizacji hydrantów wewnętrznych, urządzeń oddymiających, jazdy pożarowej wind, 

wykorzystania dźwigów na potrzeby ekip ratowniczych, zasady działania przeciwpożarowego 

wyłącznika prądu;  

l) warunki i wytyczne dla oświetlenia dróg ewakuacyjnych z podziałem na drogi ewakuacyjne, 

strefy otwarte oraz strefy wysokiego  ryzyka;  

m) warunki zasilania energetycznego urządzeń a w szczególności urządzeń przeciwpożarowych; 

n) wyposażenia w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy lub ratowniczy; 

o) zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 

p) drogi pożarowe; 

3) zakres niezgodności obecnych rozwiązań z obowiązującymi przepisami: 

a) wszystkie występujące w Teatrze niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi 

i przeciwpożarowymi; 

b) niezgodności w zakresie przepisów techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowych, które nie 

zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami; 

c) przyjęte rozwiązania zastępcze inne niż określają to przepisy techniczno-budowlane 
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i przeciwpożarowe rekompensujące niezgodności niemożliwe do usunięcia w zabezpieczeniu 

przeciwpożarowym w stosunku do wymagań przepisów  z wyszczególnieniem proponowanych 

rozwiązań zastępczych dla każdej niezgodności. Przyjęte rozwiązania zastępcze muszą uzyskać 

pozytywną akceptację Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Mazowieckiego Komendanta 

Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej; 

4) część analityczno-ocenna:  

a) uzasadnienie zastosowania przyjętych rozwiązań celem wykazania niepogorszenia warunków 

ochrony przeciwpożarowej a w szczególności: warunków ewakuacji z budynku Teatru, 

prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej, w tym bezpieczeństwa ratowników oraz zachowania 

bezpieczeństw konstrukcji obiektu; 

b) wytyczne i rekomendacje do opracowania dokumentacji projektowej; 

c) symulacje komputerowe rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu dla całego budynku 

Teatru oraz dla jego wybranych obszarów. Symulacje musza potwierdzić słuszność przyjętych 

w Ekspertyzie rozwiązań technicznych; 

d) symulacje rozwoju pożaru oraz przebiegu ewakuacji ze szczególnym uwzględnieniem widowni 

oraz pomieszczeń, w których może przebywać powyżej 50 osób. 

e) analizę i ocenę wpływu przyjętych rozwiązań technicznych i rozwiązań zastępczych na poziom 

bezpieczeństwa pożarowego (z wykorzystaniem symulacji komputerowej) zakresie 

rozprzestrzeniania się dymów i gazów pożarowych w czasie pożaru oraz przebiegu ewakuacji 

służącą wykazaniu niepogorszenia warunków ochrony przeciwpożarowej; 

f) analizę wariantową (o ile to możliwe) przyjętych w Ekspertyzie zabezpieczeń technicznych 

biernej i czynnej ochrony przeciwpożarowej, w której zostaną przedstawione alternatywne 

możliwe sposoby wykonania zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku TW-ON. We 

wnioskach z przeprowadzonej analizy wykonawca zarekomenduje najkorzystniejszy w jego 

ocenie sposób wykonania systemu z uwzględnieniem aspektów funkcjonalnych Teatru 

i korzystnej dla Zamawiającego eksploatacji, w tym aspektów związanych z obsługą systemów. 

Zamawiający na uzasadniony merytorycznie wniosek Wykonawcy może odstąpić od 

wykonania analizy wariantowej w przypadku braku technicznej możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia w sposób inny niż zarekomendowany.  

5) algorytm postępowania w razie pożaru - scenariusz pożarowy: 

a) scenariusz rozwoju zdarzeń dla całego Teatru i dla każdej strefy pożarowej przy założeniu 

wykonania wszystkich założeń Ekspertyzy; 

b) zasady współdziałania poszczególnych urządzeń i instalacji w przypadku wystąpienia pożaru 

w danej strefie pożarowej; 

c) tok postepowania ratowników ZSR oraz pracowników ochrony w przypadku wystąpienia 

pożaru w danej strefie pożarowej. 

6) część graficzna: 

a) rzuty wszystkich kondygnacji ze wskazanymi przyjętymi rozwiązaniami techniczno-

budowlanymi i instalacyjnymi, 

b) rysunki w formie przekrojów wskazujące przyjęte w Ekspertyzie rozwiązania techniczno-

budowlane i instalacyjne, 

c) wydruki symulacji komputerowych, 

d) plan zagospodarowania terenu. 

4. Zakres Ekspertyzy powinien objąć ogół zagadnień związanych z zabezpieczeniem pożarowym budynku, 

analizę stanu istniejącego w stosunku do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych 

i przeciwpożarowych oraz wymagania określone przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej 

w „Procedurach organizacyjno-technicznych w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego w sposób inny niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach 

wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwiązań zamiennych, zapewniających niepogorszenie 

warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych” 

(w najnowszej, obowiązującej wersji w okresie realizacji zamówienia).  

5. Ekspertyza musi uwzględniać wskazane przez Zamawiającego obecne i planowane koncepcje 

rozbudowy, przebudowy oraz modernizacje.  

Etap II. Uzgodnienie Ekspertyzy. 

1. Uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień będzie leżało po stronie Wykonawcy na mocy udzielonego 

pełnomocnictwa. 
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2. Wykonawca musi uzyskać pozytywne uzgodnienie od Stołecznego Konserwatora Zabytków w formie 

zaleceń konserwatorskich 

3. Za spełnienie obowiązku uzgodnienia Ekspertyzy z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej Zamawiający będzie uważał fakt otrzymania Postanowień MKW PSP 

akceptującego ew. odstępstwa na przyjęte rozwiązania  zastępcze i zamienne od obowiązujących przepisów 

ochrony przeciwpożarowej wydane na podstawie: 

1) § 2. ust.3a. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1422). 

2) § 1. 2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. 

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 

z 2010 r nr 109 poz. 719). 

Etap III. Warunki ochrony przeciwpożarowej. 

1. Opracowane na podstawie przygotowanej i uzgodnionej Ekspertyzy Warunki ochrony przeciwpożarowej 

(dalej „Warunki”) w zakresie niezbędnym do opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” 

przy Pl. Teatralnym 1 w Warszawie powinny zawierać wytyczne i rekomendacje : 

1) w zakresie niezbędnym do ogłoszenia zamówienia na wykonanie kompleksowej dokumentacji 

projektowo – kosztorysowej dot. dostosowania budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej do 

obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,   

2) w zakresie niezbędnym do opracowania Projektu i zgodne z zapisem § 4 ust.1 Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r  w sprawie uzgadniania 

projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117), 

3) w układzie wariantowym, tak aby istniała możliwość wyboru różnych typów zabezpieczeń (jeżeli to 

możliwe) a także  etapowania prowadzenia robót budowlanych, 

4) które będą podstawą dokonania pozytywnego uzgodnienia projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych branżowych z rzeczoznawcą pod względem ich zgodności z przepisami 

przeciwpożarowymi, 

2. Wytyczne i rekomendacje, o których mowa w pkt 1 powyżej powinny być opracowane osobno dla każdej 

z branż a w szczególności: 

1) architektonicznej, 

2) elektrycznej, 

3) sanitarnej. 

Etap IV . Wsparcie techniczne.  

1. W ramach Wsparcia technicznego, Wykonawca będzie świadczył usługę nadzoru rzeczoznawcy ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych w wymiarze 400 godzin. 

2. Zamawiający zakłada, że w ramach wsparcia technicznego będą rozliczane godziny przepracowane 

w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.  

3. Wykonawca będzie musiał uzyskać potwierdzenie, od uprawnionych osób wyznaczonych przez 

Zamawiającego, potwierdzające faktyczną ilość godzin przepracowaną w ramach Wsparcia technicznego 

w budynku TW-ON. 

4. Za świadczenie usługi nadzoru ponad wymiar czasu określony powyżej, Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie 

5. Zamawiający przewiduje uruchomienie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy 

„Dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru 

Wielkiego – Opery Narodowej” w marcu 2018 i zakończenie całego etapu jej wykonywania do końca 

grudnia 2018 roku.  

6. Przewidywany czas wykonywania Wsparcia technicznego to termin od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany tego terminu. Uzależnione to jest terminem pozyskania 

środków finansowych na realizację prac projektowych. 

7. W ramach świadczenia usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Wykonawca 

zobowiązuje się do: 

1) wsparcia Zamawiającego na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego 

na wybór wykonawcy „Dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprawy bezpieczeństwa 

pożarowego w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej” a w szczególności: udzielania 
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wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz 

weryfikacji ewentualnych wyjaśnień wykonawców, 

2) weryfikacji proponowanych rozwiązań na etapie prac projektowych przy „Dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku Teatru Wielkiego – 

Opery Narodowej” poprzez udział  w naradach koordynacyjnych z wykonawcą tych prac, 

3) czuwania w toku opracowywania dokumentacji o której mowa powyżej nad zgodnością 

proponowanych rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z obowiązującymi 

przepisami, normami, Ekspertyzą i Warunkami oraz SIWZ; 

4) przygotowania i przekazania ewentualnych uwag do dokumentacji projektowej; 

5) na każde żądanie Zamawiającego udziału w komisjach i naradach technicznych i czynnościach 

mających na celu opracowanie dokumentacji projektowej. 

6) zobowiązuje się do konsultowania z osobami wskazanymi w Umowie w § 10 rozwiązań 

projektowych w zakresie istotnych elementów mających wpływ na koszty, w tym przedstawienia 

ewentualnych propozycji technologii, wyrobów lub sposobów realizacji robót budowlanych, które 

mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego lub kosztów 

eksploatacji.   

8. Wykonywania obowiązków w zakresie sprawowania nadzoru będzie odbywało się w siedzibie 

Zamawiającego, na każde wezwanie Zamawiającego, dokonane za pomocą telefonu, poczty 

elektronicznej, faksu lub pisemnie, nie później niż 2 dni od chwili wezwania.  

9. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca będzie brał udziału w komisjach i naradach 

technicznych. z zachowaniem procedury powiadamiania o której mowa w pkt. 8. powyżej. 
 

Rozdział IV. Postanowienia końcowe. 

1. Ekspertyza (wraz z wszystkimi jej niezbędnymi elementami składowymi) powinna być przygotowana 

i podpisana przez uprawionego rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń p.poż oraz rzeczoznawcę 

budowlanego. 

2. Ekspertyza oraz Warunki mają być opracowane w wersji papierowej i elektronicznej w 4 egzemplarzach 

formacie PDF (podpisane skany) oraz w wersji elektronicznej w 2 egzemplarze z możliwością edytowania 

w formacie DOC/DOCX, DWG.  
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Złącznik nr 2 
do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja/my niżej podpisany/ni:___________________________________________________________________ 

działając w imieniu i na rzecz_______________________________________________________________ 

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, sprawa nr ZP.260.9.2017, na zadanie pod nazwą: 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

prowadzonym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie 

składam niniejszą ofertę. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ za: 

łączną cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ________________zł 

(słownie złotych ______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________) 

2. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym 

w Rozdziale VII SIWZ, a poszczególne Etapy przedmiotu zamówienia będziemy realizować zgodnie 

z terminami określonymi szczegółowo w OPZ i we wzorze umowy. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

5. *Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez podwykonawców. 

*Zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców. Części zamówienia, których 

wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców są 

następujące: 

Określenie części zamówienia Nazwa (firma) podwykonawcy 

  

  

  

W powyższej tabeli należy uwzględnić w szczególności podwykonawcę, na zasoby którego wykonawca się powoływał, 

na zasadach określonych w art. 22a Ustawy w celu wykazania spełnienia warunków dotyczących doświadczenia 

*wskazać właściwe 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy przedstawionym w Załączniku nr 7 do SIWZ 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym 

załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy** 

____________________________________________________________________________________ 
(wpisać małe lub średnie przedsiębiorstwo) 

 

**dot. definicji mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.Urz. UE. I. 124 z 20. 05.2003 str. 36) 

- małe przedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 mln EUR 

 

OFERTA 
 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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- średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzesiębiorstwami ani małymi 

perzedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub 

roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln. EUR 

 

8. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres: 

____________________________________________________________________________________ 

nr. tel.:_____________________, faks.:_____________________, e-mail: ______________________ 

9. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych kartkach. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) __________________________________________________________________ 

5) __________________________________________________________________ 

6) __________________________________________________________________ 

7) __________________________________________________________________ 

  

 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.9.2017 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
21 

Złącznik nr 2a 
do SIWZ 

załącznik należy złożyć wraz z ofertą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

sprawa nr ZP.260.9.2017 

 

L.p. Wyszczególnienie części zamówienia 
Jednostka 

miary 

Wartość 

jednostkowa 
brutto zł 

Wartość ogółem 
brutto zł 

3x4 

1 2 3 4 5 

1 

Opracowanie Ekspertyzy Technicznej Ppoż. wraz 

uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, określone 

w Rozdziale I pkt 2. ppkt 1) lit. a) do f) i ppkt 2) 

OPZ – Etap I i II oraz wykonane zgodnie 

z wymaganiami wskazanymi odpowiednio dla tego 

etapu zamówienia w OPZ 

1kpl 

  

2 

Opracowanie Warunków Ochrony Ppoż., określone 

w Rozdziale I pkt 2  ppkt 3) OPZ – Etap III 

oraz wykonane zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi odpowiednio dla tego etapu 

zamówienia w OPZ. 

1kp 

  

3 

Wsparcie techniczne Zamawiającego, określone 

w Rozdziale I pkt 2  ppkt 4) OPZ – Etap IV 

oraz wykonane zgodnie z wymaganiami 

wskazanymi odpowiednio dla tego etapu 

zamówienia w OPZ. 

400 godzin 

  

RAZEM 

 

 

 

1. Kwotę „RAZEM” należy przenieść do pkt 1 Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) 

2. Kwota „RAZEM”(podsumowanie tabeli) i wartość wpisana w pkt 1 Formularza oferty powinny być 

odpowiednio identyczne. 

 

 
Zamawiający prosi o staranne wypełnienike tabeli i sprawdzenie działań matematycznych. 

 

 

 

.................................. dn. ...........................                        ……....................................................................................... 

czytelny podpis Wykonawcy lub  upełnomocnionego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 
  

 

FORMULARZ CENOWY 
 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.9.2017 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
22 

Załącznik nr 3 

do SIWZ 

załącznik należy złożyć wraz z ofertą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(DzU  2015 r poz. 2164 z późn.zm), dalej „Ustawa” 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

 

prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.9.2017, 

oświadczam, co następuje: 

 

I OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt  13– 22 Ustawy. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1  Ustawy.  

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 

art. _____________________________________________________ Ustawy 

(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 

ust. 5 pkt 1-8 ustawy Pzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem 

następujące środki naprawcze: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
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II OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 

WYKONAWCA 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

III OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA 

KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp] 

 

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.: 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
 

 

IV OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 4 
do SIWZ 

załącznik należy złożyć wraz z ofertą 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(DzU   2015 r poz. 2164 z późn.zm), dalej „Ustawa” 

 

 

 Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

 

prowadzonego przez Teatr wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.9.2017, 
oświadczam, co następuje: 

 

I OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

_______________________________________________________________________________________ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu). 

 

 
 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

 

II OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w ___________________________________________________________________ 

(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), 

polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

1. ___________________________w następującym zakresie:___________________________________ 

2. ___________________________w następującym zakresie:___________________________________ 

3. ___________________________w następującym zakresie:____________________________________ 

(wskazać podmiot/ty i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  

 
 

 

OŚWIADCZENIE  
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

III OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.9.2017 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa 
26 

Załącznik nr 4a 

do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Działając na podstawie art. 24 ust.11 Ustawy, po powzięciu wiadomości o Wykonawcach, którzy 

złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr ZP.260.9.2017, oświadczam, że: 

 

* I nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z żadnym z Wykonawców, który 

złożył ofertę w wyżej wymienionym postępowaniu, 

 

* II należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634 wraz z niżej przedstawionym/mi 

Wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li ofertę/y w wyżej wymienionym postępowaniu: 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________________ 

 

 

Poniżej*/ w załączeniu* przedstawiam dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Uwaga: 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić 

oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy. 
 

* niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe 
 

 

 

 

________________ dn . ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO 

TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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Załącznik nr 5 

do SIWZ 

 

 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

 

prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.9.2017, 
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) następujące zamówienia: 

 

L.p. 
Przedmiot zamówienia 

 (należy podać informacje pozwalające na ocenę czy wszystkie elementy 

warunku opisanego w Rozdz. VIII pkt 3 ppkt 1) SIWZ są spełnione) 

Data 

wykonania 

Podmiot na rzecz 

którego usługa 

została wykonana 

1 

   

2 

   

3 

   

 

W wyżej przedstawionym wykazie powinny się znaleźć co najmniej 3 (trzy) usługi zgodne z opisem 

podanym w Rozdz. VIII pkt 3 ppkt 1) lit. a) – c) SIWZ. 
 

Do każdego przedstawionego w tabeli wykonanego zamówienia należy dołączyć dowody, czy zostały one 

wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

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

Wykonawcy. 
 

 

 

 

 

 

________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

WYKAZ USŁUG 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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Załącznik nr 6 

do SIWZ 
 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

prowadzonego przez Teatr wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.9.2017 
przedstawiamy wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia: 
 

Lp. 
Nazwisko i Imię 

 

Kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia, 

doświadczenie (w latach) 

 

Zakres wykonywanych 

czynności 

Informacja 

o podstawie do 

dysponowania 

osobą 
1 2 3 4 5 

1  

 

 

 

 

   

2  

 

 

 

 

   

 

W kolumnie nr 3 należy przedstawić opis kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz doświadczenia 

zawodowego osoby wskazanej w kolumnie nr 2 potwierdzający, że osoba ta spełnia wymogi przedstawione 

odpowiednio w Rozdz. VIII pkt 3 ppkt 3 lit. a) – b) SIWZ. 
 W kolumnie 4 należy podać zakres czynności przewidziany dla wskazanej osoby. 
 W kolumnie nr 5 należy podać podstawę dysponowania wskazaną osobą. 

 W przypadku, gdy osoba ta nie będzie np. pracownikiem Wykonawcy lub Wykonawca nie będzie nią 

bezpośrednio dysponował na innej podstawie prawnej (np. umowa zlecenie, dzieło, inne), należy przedstawić 

zobowiązanie tej osoby, że będzie do dyspozycji Wykonawcy w czasie potrzebnym do wykonywania 

przedmiotowego zamówienia lub zobowiązanie innego podmiotu, który będzie dysponował taką osobą do 

oddania jej Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia. 
 

 
________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
  

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH 

DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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Załącznik nr 6a 

do SIWZ 

załącznik należy złożyć wraz z ofertą 

 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

prowadzonego przez Teatr wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.9.2017 

przedstawiamy informację na temat Głównego Rzeczoznawcy ds. ppoż oraz wykonanych przez niego 

ekspertyzach ppoż: 

1. Imię i nazwisko Głównego Rzeczoznawcy ds. ppoż ______________________________________ 

2. Podstawa dysponowania:__________________________________________________________ 

3. Informacja o zdolnościch do wykonania zamówienia w zakresie wskazanym szczegółowo w Rozdz. VIII 

pkt pkt 3 ppkt 3 lit. a) SIWZ, tzn:  

1) posiada uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych 

w rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz.U. z 2009 r. nr 178 poz. 1389 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie 

prawa do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

sprawdzianu dla rzeczoznawców (Dz.U. z 2015 r. poz. 2083) 

tak*: nr uprawnień _________/nie* 

2) jest wpisana/y na listę rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, udostępnioną 

w Biuletynie Informacji Publicznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

tak*/nie* 

3) legitymuje się obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem ekspertyz  

technicznych lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 47 

z 2016 r) 

tak*/nie* 

4) legitymuje się ______________ letnim doświadczeniem zawodowym (co najmniej 3 lata) 

* wskazać właściwe 

4. Wykaz wykonanych Ekspertyz: 

L.p. 
Nazwa i zakres Ekspertyzy**  
z podaniem trybu  oraz nr Postanowień 

wydanych przez KWPSP ) 

Podmiot, na rzecz którego 

Ekspertyza była 

wykonana, 

Nazwa i powierzchnia (w m2) 

obiektu, którego Ekspertyza 

dotyczyła  z podaniem nr wpisu 

do Rejestru Zabytków  

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

  

4 

 

 

 

  

 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 

GŁÓWNEGO RZECZOZNAWCY 

DS.  ZABEZPIECZEŃ 

PRZECIWPOŻAROWYCH 

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 
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5 

 

 

 

  

6 

 

 

 

  

7 

 

 

 

  

8 

 

 

 

  

9 

 

 

 

  

10 

 

 

 

  

** W tabeli należy wpisać maksymalnie 10 ekspertyz, z których każda była ekspertyzą techniczną 

przeciwpożarową posiadającą pozytywne Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej na zastosowane rozwiązania zastępcze lub zamienne wydane w trybie § 2. ust. 2 lub ust. 3a. 

Rozporządzenia MI 12.04.2002 lub § 1. ust. 2. Rozporządzenia MSWiA 7.06.2010 i które dotyczyły obiektu 

o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 10.000 m2 znajdującego się pod ochroną konserwatora zabytków. 

 

 
________________ dn. ________________                       _________________________________________________  

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 
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Załącznik nr 6b 

do SIWZ 

załącznik należy złożyć wraz z ofertą 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: 

„Opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie warunków bezpieczeństwa pożarowego oraz 

warunków ochrony przeciwpożarowej dla budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

wraz ze świadczeniem usługi nadzoru rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych” 

prowadzonego przez Teatr wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr 

ZP.260.9.2017 
przedstawiamy wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń ppoż skierowanych do realizacji zamówienia, którzy 

będą wspierać działania Głównego Rzeczoznawcy ds. ppoż : 
 

Lp. Nazwisko i Imię  
Kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia (podać nr), 

doświadczenie (w latach) 

Informacja 

o podstawie do 

dysponowania osobą 

1 2 3 4 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

1. W kolumnie 2 tabeli należy wpisać tylko takie osoby, które spełniają warunki wskazane w Rozdz. XVII Ad 3 ppkt 

4 lit. a) SIWZ tzn.: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych w 

rozumieniu przepisów Rozdziału 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 

r. nr 178 poz. 1389 z późn. zm.) i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 

grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o przyznanie prawa do wykonywania zawodu 

rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz sprawdzianu dla rzeczoznawców (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2083), 

2) są wpisane na listę rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, udostępnioną w Biuletynie 

Informacji Publicznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej  

3) legitymują się obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw 

zabezpieczeń przeciwpożarowych za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem ekspertyz  technicznych 

lub innych opracowań technicznych z zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 47 z 2016 r) 

4) legitymują się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym. 

2. W kolumnie nr 3 należy przedstawić opis kwalifikacji zawodowych i uprawnień oraz podać liczbę lat 

doświadczenia zawodowego osoby wskazanej w kolumnie nr 2. 

3. W kolumnie 4  należy podać podstawę dysponowania wskazaną osobą. 

W przypadku, gdy wskazana osoba nie będzie np. pracownikiem Wykonawcy lub Wykonawca nie będzie nią 

bezpośrednio dysponował na innej podstawie prawnej (np. umowa zlecenie, dzieło, inne), należy przedstawić 

zobowiązanie tej osoby, że będzie do dyspozycji Wykonawcy w czasie potrzebnym do wykonywania 

przedmiotowego zamówienia lub zobowiązanie innego podmiotu, który będzie dysponował taką osobą do oddania 

jej Wykonawcy do dyspozycji na potrzeby realizacji zamówienia. 

 

 

 

 
 
________________ dn. ________________                       _________________________________________________ 

czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego 

przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy 

 

 

WYKAZ RZECZOZNAWCÓW 

DS. ZABEZPIECZEŃ  

PZECIWPOŻAROWYCH  

 

 

 

 

 

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres 

w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 


