Ogłoszenie nr 570725-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.
Teatr Wielki - Opera Narodowa: Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branży
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad realizacją robót budowlanych
polegających na „Budowie instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych
KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki - Opera Narodowa, krajowy numer identyfikacyjny
01305502800000, ul. Plac Teatralny 1 , 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo

Polska, tel. 022 6920200, e-mail eczyczuk@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl, faks
022 8260423, 8265012, 6920202.
Adres strony internetowej (URL): www.teatrwielki.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.teatrwielki.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.teatrwielki.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
określony w Rozdziale XV pkt 1 SIWZ
Adres:
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, 00 - 950 Warszawa, Kancelaria Główna
pokój A - 148

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi nadzoru
inwestorskiego w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad realizacją
robót budowlanych polegających na „Budowie instalacji oddymiającej mechanicznej klatek
schodowych KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej”
Numer referencyjny: ZP.260.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego w branżach
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej nad realizacją zadania
inwestycyjnego pn. Budowa instalacji oddymiającej mechanicznej klatek schodowych
KS08, KS09, KS10, KS13, KS29 w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) przedstawiony jest w załączniku nr 1 do
SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. Sposób realizacji zamówienia określa wzór
umowy przedstawiony w załączniku nr 9 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
100
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w
postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w
postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwie)
usługi z których:
a) co najmniej jedna polegała na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego,
obejmującego co najmniej branżę budowlaną, sanitarną, elektryczną i teletechniczną przy
realizacji robót budowlanych polegających na: budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie
lub/i nadbudowie lub/i odbudowie budynków użyteczności publicznej/mieszkalnych
wielorodzinnych, znajdujących się w rejestrze zabytków, o wartości robót nie mniejszej niż
1.000.000 zł brutto,
b) co najmniej jedna polegała na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego
obejmującego co najmniej branżę budowlaną, sanitarną elektryczną i teletechniczną przy
realizacji robót budowlanych polegających na: budowie lub/i przebudowie lub/i rozbudowie
lub/i nadbudowie lub/i odbudowie budynków użyteczności publicznej/mieszkalnych

wielorodzinnych, w zakres których wchodziło wykonanie instalacji oddymiania
mechanicznego, przy czym wartość tych robót (obejmujących cały wskazany wyżej zakres)
była nie mniejsza niż 600.000 zł brutto.
Pod użytymi pojęciami: „budowa” – należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 6 ustawy
prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), dalej „PrBud”.
„przebudowa” – należy rozumieć definicję określoną w art. 3 pkt. 7a „PrBud”. „rozbudowa” –
należy rozumieć rodzaj budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu
budowlanego. W wyniku przeprowadzenia rozbudowy obiektu budowlanego, zwiększa się jego
powierzchnia zabudowy (i powierzchnia użytkowa). „nadbudowa” – należy rozumieć rodzaj
budowy, w wyniku której powstaje nowa część istniejącego już obiektu budowlanego. W
wyniku przeprowadzenia nadbudowy pewnego obiektu budowlanego, zwiększa się jego
wysokość (i powierzchnia użytkowa). „odbudowa” – należy rozumieć rodzaj budowy, w
wyniku której powstaje nowy obiekt budowlany w miejscu istniejącego wcześniej obiektu,
który uległ całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu.
Zamawiający dopuszcza sytuację, w której Wykonawca wykaże, że wykonał tylko jedną usługę
spełniającą łącznie dwa warunki wskazane w lit. a) i b). W przypadku, gdy Wykonawca wykaże
2 oddzielne usługi, wówczas jedna powinna spełniać warunek określony w lit a) a druga w lit.
b) powyżej.
2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek
udziału w tym zakresie za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:
a) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży budowlanej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w
rozumieniu „PrBud”, Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019
r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), dalej „RMSFT” oraz ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), dalej „UOSZ”, legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim
doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi oraz posiadającą kwalifikacje do prowadzenia robót budowlanych przy
zabytkach nieruchomych określone w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) - która przez co najmniej 18
miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu
„PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”, legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po
uzyskaniu uprawnień) w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej
specjalności,
c) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”,
legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w
nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności,
d) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
w branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz
„UOSZ”, legitymującą się min. 5 (pięcio) letnim doświadczeniem (po uzyskaniu uprawnień) w
nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w powyższej specjalności. Zamawiający
dopuszcza łączenie maksymalnie dwóch funkcji określonych w pkt b)-d) powyżej.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (DzU z 2019 r. poz.
1186 z późn. zm.),rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich
przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych
zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU z
2020 r, poz 220).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Tak
Informacje dodatkowe:
Ad 1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunek może być spełniony łącznie przez wszystkich
Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców (w zakresie dotyczącym ilości
wykonanych robót budowlanych a nie ich wartości - Zamawiający nie dopuszcza sumowania
wartości robót w celu wykazania spełnienia tego warunku).
Ad 2) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być
spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z
Wykonawców.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) 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 braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy, o którym mowa w § 5 pkt 7)
Rozporządzenia o dokumentach (według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SIWZ, pkt I),
3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy, o którym mowa w § 5 pkt 8)
Rozporządzenia o dokumentach (według wzoru podanego w załączniku nr 6 do SIWZ, pkt II)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zdolność techniczna lub zawodowa
1) – Posiadanie wiedzy i doświadczenia: wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, 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 7 do SIWZ).
2) – Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: wykaz osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za realizację zamówienia, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru podanego w
załączniku nr 8 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wskazanych w sekcji III.1.3) 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, a na wezwanie Zamawiającego
będzie zobowiązany, w odniesieniu do tych podmiotów, przedstawić dokumenty, o których
mowa w sekcji III.4) potwierdzające, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu, oraz
udowodnić, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.

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 sekcji III.3),
w sposób określony w Rozdziale IX pkt 1A SIWZ. Na wezwanie Zamawiającego każdy z
wykonawców składa dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa
w sekcji III.4) natomiast dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określone w sekcji III.1.3 każdy z nich składa w zakresie, w którym wykazuje
spełnianie tych warunków.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4) pkt
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.
4. 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 sekcji III.4 pkt 1), 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. Dokumenty te powinny być wystawione w
terminie wskazanym powyżej w pkt 3.
5. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 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 (DzU z 2020 r. poz. 1076), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3 A SIWZ. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich
powinien przedstawić oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Cena
Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności
konstrukcyjno-budowlanej

Znaczenie
60,00
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5)
ZMIANA
UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na
podstawie
której
dokonano
wyboru
wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach
przewidzianych w art. 144 ust. 1 PZP, w szczególności w następujących okolicznościach:
1) w przypadku zaistnienia:
a) konieczności uzyskania, niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:
danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;

b) siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnych
od obu Stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie
można było uniknąć ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności (np. pożar, powódź, inne klęski żywiołowe, promieniowanie lub skażenie,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej),
c) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron,
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, w tym utratą finansowania,
e) zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętym nadzorem inwestorskim,
f) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem wytycznych lub
zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy na roboty budowlane;
We wskazanych powyżej przypadkach, Strony dopuszczają zmianę Umowy w zakresie
świadczeń Stron, terminów wykonywania Umowy, wynagrodzenia Stron. Zakres świadczeń
Stron zwiększy się lub zmniejszy w zakresie niezbędnym do spełnienia celu Umowy, jako który
Strony rozumieją zapewnienie pełnego wsparcia Zamawiającego w zakresie nadzoru
inwestorskiego przy realizacji Robót objętych Umową z Wykonawcą Robót (a w przypadku
zaistnienia okoliczności przewidzianych w lit. d) i f), zakres świadczeń Stron może również
zmienić się w zakresie odpowiednim do zmienionej sytuacji Zamawiającego). Jeżeli wskutek
zmiany Umowy zakres świadczeń zmniejszy się lub zwiększy w sposób wpływający na termin
realizacji Umowy, Strony zmienią termin Umowy w taki sposób, aby odpowiadał on
zmienionemu zakresowi prac koniecznych do wykonania przez Wykonawcę. W przypadku
zmiany zakresu świadczeń bez zmiany terminu realizacji Umowy, Strony dopuszczają zmianę
wynagrodzenia Wykonawcy (zwiększenie lub zmniejszenie) tak, aby odpowiadało ono
zmienionemu zakresowi świadczeń.
2. W razie zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku VAT na podstawie odrębnych
przepisów, które wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawcę świadczenia, za wykonanie którego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
wynagrodzenia przewidzianego w Umowie, wynagrodzenie może ulec odpowiedniemu
zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek podatków
ulega zmianie kwota należnego podatku.
3. Każda ze Stron ma prawo złożyć drugiej wniosek o dokonanie zmiany. Wnioski Stron o
dokonanie zmian w Umowie, powinny być składane na piśmie i zawierać projekt zmiany
postanowień Umowy (Aneks), a jeżeli proponowana zmiana ma wpływ na wynagrodzenie –
także kalkulację wpływu zmiany na koszty wykonania Umowy. Do wniosków należy załączyć
dokumenty uzasadniające wprowadzenie zmiany.
4. Strona, która otrzymała wniosek, w terminie 10 dni roboczych od daty jego otrzymania, ma
prawo żądać od drugiej Strony złożenia dodatkowych wyjaśnień (wyznaczając odpowiedni
termin na ich złożenie), zakwestionować zasadność przedstawionego obliczenia lub treści
aneksu do Umowy. Niezwłocznie po złożeniu wniosku o dokonanie zmiany, Zamawiający i
Wykonawca w dobrej wierze przystąpią do negocjacji treści Aneksu. Jeżeli Strony osiągną
porozumienie, podpiszą stosowny aneks do Umowy.
IV.6)

INFORMACJE

ADMINISTRACYJNE

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

służące

ochronie

informacji

o

charakterze

poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 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.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą informacje na temat organizacji,
kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
sporządzone wg załącznika nr 8a do SIWZ – Doświadczenie zawodowe Inspektora nadzoru
inwestorskiego specjalności konstrukcyjno-budowlanej, które pozwolą ocenić ofertę i przyznać
jej punkty w kryteriach pozacenowych wskazanych w Rozdziale XVII w pkt 2 SIWZ.
2. Zamawiający informuje, że dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane
zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1 oraz Dz. Urz. UE L
127 z 23.05.2018, s. 2) — dalej z RODO. Klauzula informacyjna wynikająca z przepisu art. 13
RODO została zamieszczona w Rozdziale XXIII SIWZ.

