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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:402322-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Talony
2017/S 196-402322

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Teatr Wielki – Opera Narodowa
pl. Teatralny 1
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Elżbieta Kurek-Czyczuk
Tel.:  +48 226920546
E-mail: eczyczuk@teatrwielki.pl 
Faks:  +48 228260423
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrwielki.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.teatrwielki.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Kancelaria Główna – pokój A – 148 I piętro Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Plac Teatralny 1, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV.
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Halina Mitkowska
Tel.:  +48 226920254
E-mail: kancelaria@teatrwielki.pl 
Faks:  +48 228265012
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrwielki.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:eczyczuk@teatrwielki.pl
www.teatrwielki.pl
www.teatrwielki.pl
mailto:kancelaria@teatrwielki.pl
www.teatrwielki.pl
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Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa bonów towarowych dla pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie.
Numer referencyjny: ZP.260.25.2017

II.1.2) Główny kod CPV
30199750

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze i przemysłowe w formie
papierowej dla pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w następującej ilości:
dla 18 pracowników o wartości 1 250 PLN na kwotę 22 500 PLN,
dla 534 pracowników o wartości 1 050 PLN na kwotę 560 700 PLN,
dla 299 pracowników o wartości 900 PLN na kwotę 269 100 PLN,
dla 189 pracowników o wartości 700 PLN na kwotę 132 300 PLN,
razem wartość zamówienia wynosi 984 600 PLN.
2. Bony powinny być w nominałach o wartości 50 PLN, łączna ilość bonów – 19.692 szt.
3. Termin ważności bonów- minimum 36 miesięcy od daty dostawy bonów.
4. Realizacja bonów będzie możliwa na terenie całego kraju w maksymalnej ilości punktów handlowych i
usługowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania bonów towarowych w formie karty elektronicznej.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 984 600.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911

II.2.4) Opis zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych na artykuły spożywcze i przemysłowe w formie
papierowej dla pracowników Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w następującej ilości:
dla 18 pracowników o wartości 1 250 PLN na kwotę 22 500 PLN,
dla 534 pracowników o wartości 1 050 PLN na kwotę 560 700 PLN,
dla 299 pracowników o wartości 900 PLN na kwotę 269 100 PLN,
dla 189 pracowników o wartości 700 PLN na kwotę 132 300 PLN,
razem wartość zamówienia wynosi 984 600 PLN.
2. Bony powinny być w nominałach o wartości 50 PLN, łączna ilość bonów – 19.692 szt.
3. Termin ważności bonów- minimum 36 miesięcy od daty dostawy bonów.
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4. Realizacja bonów będzie możliwa na terenie całego kraju w maksymalnej ilości punktów handlowych i
usługowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania bonów towarowych w formie karty elektronicznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba punktów handlowych i usługowych / Waga: 60
Kryterium jakości - Nazwa: Termin ważności bonów / Waga: 20
Cena - Waga: 20

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 984 600.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 25 000 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące wadium
zostały określone w Rozdziale XII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
.Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wzór umowy przedstawiony jest w Załączniku nr 4 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 1 wzorze umowy.
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III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2017
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Teatr Wielki – Opera Narodowa pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV, pokój
A-321 III piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art.
24 ust. 5 pkt 1 składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w SIWZ, w formie jednolitego dokumentu (JEDZ), według następujących zasad:podanych
w Rozdział IX pkt 1 SIWZ.
2. 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 pkt 1 powyżej.
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3. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
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;
3A Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu oświadczenie 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. Szczegółowa informacja na ten
temat przedstawiona jest w Rozdziale XV pkt 3 SIWZ.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3 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.
7. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ dotyczące Wykonawcy i podwykonawców, składane
są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX SIWZ, 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, albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://bip.warszawa.wsa.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl
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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.
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. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy albo w terminie
15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a w przypadku odwołania dotyczącego treści ogłoszenia o
zamówieniu lub postanowień SIWZ w terminie 10 dni odpowiednio od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
6. 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.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
sposób określony w art. 180 ust.5 Ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://bip.warszawa.wsa.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/10/2017

http://bip.warszawa.wsa.gov.pl

