Ogłoszenie nr 517439-N-2018 z dnia 2018-03-28 r.
Teatr Wielki - Opera Narodowa: Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego
oraz pracowni produkcji środków inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, Działanie 8.1: Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego
i rozwój zasobów kultury, tytuł projektu: „Rozwój potencjału Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
poprzez zakup wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej”, nr projektu POIS.08.01.0000-1011/17
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: Dostawa wyposażenia technicznego
warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej w Warszawie
Numer referencyjny: ZP.260.6.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
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 dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz
pracowni produkcji środków inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie
w następującym asortymencie:
1) Pilarki taśmowe.
2) Piła panelowa.
3) Pilarka tarczowa.
4) Strugarka oraz ostrzałka do noży strugarskich.
5) Maszyny do obróbki metali dla potrzeb warsztatu mechanicznego.
6) Maszyny do obróbki metali dla potrzeb pracowni produkcji środków inscenizacji.
7) Tunel suszący do sitodruku.
8) Tokarka uniwersalna.
9) Stół spawalniczy i akcesoria do stołu spawalniczego.
10) Warsztaty mobilne oraz narzędzia warsztatowe.
2. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz sposób jego realizacji przedstawiony jest odpowiednio
w Załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i i 1j do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia
– formularz cenowy część I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X” oraz odpowiednio we wzorach umów,
określonych odpowiednio w Załącznikach do SIWZ: nr 5a dla części I, IV, VI, nr 5b dla części II
i III, nr 5c dla części V, nr 5d dla części VII, nr 5e dla części VIII, nr 5f dla części IX i X.
II.5) Główny kod CPV: 42600000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
42642100-9

42630000-1
42636100-4
42633000-2
42637200-2
42990000-2
42621000-5
42621000-5
44315100-2
44512000-2
42652000-1
38330000-7
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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
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 warunków udziału w postępowaniu na podstawie
art. 22 ust 1b w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu na podstawie
art. 22 ust 1b w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu na podstawie
art. 22 ust 1b w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy.
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: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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:
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 uPzp
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:
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
1 Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany, w odniesieniu do każdej części,
złożyć dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami
wskazanymi w tabeli formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp.
Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron
internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje dla każdej z części.
2 Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, 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.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4
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.
3. 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 2 powyżej, 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 2 zdanie drugie powyżej.
4. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 11 uPzp, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(DzU z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.), o którym mowa w Rozdziale XV pkt 3 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:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 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:
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
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:
Zmiana postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa
w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy:
a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
i. spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do
przewidzenia w chwili zawarcia Umowy,
ii. wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiającego;
b) zmiany spowodowane warunkami organizacyjnymi uniemożliwiającymi prowadzenie zadania,
w tym brak gotowości podłoża do montażu Urządzeń, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, brak
możliwości przerwania procesu technologicznego produkcji, dokonywania odbiorów
w terminach ustalonych w Umowie;
c) zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt 2).
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt a) – c) termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności.
2) zmiany technologiczne, w szczególności:
a) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż
wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,
(w tym: - w przypadku braku możliwości uzyskania przez zaoferowane Urządzenie
pozytywnych wyników prób technicznych w środowisku, w którym dokonano montażu
zaoferowanego Urządzenia, z zastrzeżeniem, iż zmiana Urządzenia na inne nie może
powodować zmiany wynagrodzenia Wykonawcy) * - dotyczy tylko części VII;
b) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze
względu na zmiany obowiązującego prawa; c) wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych
z uwagi na postęp technologiczny;
3) zmiana organizacji spełniania świadczenia:
zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji Umowy
lub sposobu informowania o realizacji Umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji
niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji Umowy;
4) pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej warunkami, przez
siłę wyższą 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 załamania pogody, nagłe przerwy w dostawie energii
elektrycznej),
b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji projektu;
c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy w przypadku
ograniczenia środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy jakimi dysponuje
Zamawiający. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
uzasadnione i udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi
z Umowy planowanymi świadczeniami;
d) wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres;
e) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
f) zmiana sposobu realizacji przedmiotu Umowy lub terminu wykonania przedmiotu Umowy
w wyniku kolizji z planowanymi lub prowadzonymi na terenie Teatru działaniami

artystycznymi, przy czym zmiany te ograniczają się do zmian koniecznych i powodujących
uniknięcie lub usunięcie kolizji, w zakresie terminu realizacji lub sposobu wykonywania prac;
g) powstania niejasności lub rozbieżności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności
i doprecyzowanie Umowy tak, aby Strony jednoznacznie interpretowały jej zapisy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
V.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-10, 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, 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.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa pilarek taśmowych
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących
urządzeń:
1) pilarki taśmowej do obróbki drewna (typ A) wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci: piły
taśmowej (brzeszczotu), prowadnicy podłużnej oraz prowadnicy ukośnej z podziałką do cięć
pod kątem – 1 komplet

2) pilarki taśmowej do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych (typ B) wraz
z wyposażeniem dodatkowym w postaci: piły taśmowej (brzeszczotu), prowadnicy podłużnej
oraz prowadnicy ukośnej z podziałką do cięć pod kątem – 1 komplet.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do
użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami.
3. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
technicznymi dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane
urządzenia posadzone były na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym
dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych
rozwiązań.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.
5. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
6. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem musi dostarczyć DTR oraz instrukcje obsługi
w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również
dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Dodatkowo Wykonawca w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wytycznych dotyczących przygotowania
podłoża do osadzenia zaoferowanego urządzenia.
7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach, gdzie jest to wymagane).
8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42642100-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa piły panelowej
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następującego
urządzenia: piła przeznaczona do rozkroju płyt drewnopochodnych w pozycji pionowej w wersji
z podcinakiem – 1 szt.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do
użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami.
3. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
technicznymi dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane
urządzenia posadzone były na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym
dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych
rozwiązań.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.
5. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
6. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem musi dostarczyć DTR oraz instrukcje obsługi
w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również
dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Dodatkowo Wykonawca w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wytycznych dotyczących przygotowania
podłoża do osadzenia zaoferowanego urządzenia.
7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach, gdzie jest to wymagane).
8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42642100-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Cena

Znaczenie
60,00

Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa pilarki tarczowej
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następującego
urządzenia: pilarka tarczowa poprzeczno–wzdłużna ze stolikiem pomocniczym prowadzonym po
wałku, z piłą podcinającą – 1 szt.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do
użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami.
3. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
technicznymi dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane
urządzenia posadzone były na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym
dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych
rozwiązań.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.
5. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
6. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem musi dostarczyć DTR oraz instrukcje obsługi
w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również
dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Dodatkowo Wykonawca w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wytycznych dotyczących przygotowania
podłoża do osadzenia zaoferowanego urządzenia.
7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach, gdzie jest to wymagane).
8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 426421003) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80

data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa strugarki oraz ostrzałki do noży strugarskich
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących
urządzeń:
1) strugarka - grubościówka przeznaczona do obróbki drewna struganiem – 1 szt.
2) automatyczna ostrzałka do noży strugarskich – 1 szt.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do
użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami.
3. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
technicznymi dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane
urządzenia posadzone były na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym
dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych
rozwiązań.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.
5. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
6. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem musi dostarczyć DTR oraz instrukcje obsługi w
języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć
ich tłumaczenie na język polski. Dodatkowo Wykonawca w terminie 10 dni od dnia podpisania
umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wytycznych dotyczących przygotowania podłoża do
osadzenia zaoferowanego urządzenia.
7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach, gdzie jest to wymagane).
8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy - załącznik nr 5a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42642100-9, 42630000-1

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa maszyn do obróbki metali na potrzeby warsztatu mechanicznego
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących
urządzeń: 1) warsztatowa prasa hydrauliczna – 1 szt. 2) giętarka - zaginarka segmentowa – 1 szt.
3) przemysłowej wiertarki kolumnowej – 1 szt.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane.
3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
4. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
technicznymi dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane
urządzenia posadzone były na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym
dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych
rozwiązań.
5. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi oraz DTR
w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również
dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
6. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane).
7. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
9. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy załączniku nr 5c do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42636100-4, 42633000-2, 42637200-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
nr:

6 Nazwa:

Dostawa maszyn do obróbki metali na potrzeby pracowni produkcji środków
inscenizacji

1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących
urządzeń: 1) pionowa przecinarka taśmowa ze zgrzewaniem taśmy do cięcia stali, tworzyw
sztucznych, metali nieżelaznych, z uchylnym żeliwnym stołem wraz z wyposażeniem
dodatkowym w postaci: piły taśmowej (brzeszczotu) oraz lampki stanowiskowej – 1 kpl. 2)
giętarka - pozioma hydrauliczna prasa krawędziowa do gięcia, tłoczenia i prostowania elementów
z blachy, rur i profili stalowych wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci: uniwersalnych
trzpieni mocujących, matrycy typu 90°, matrycy typu 60°, stempla 60°, stempla 90° oraz
oprzyrządowania do gięcia rur o średnicy 25-30 mm do kąta 90° – 1 kpl.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do
użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami.
3. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
technicznymi dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane
urządzenia posadzone były na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym
dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych
rozwiązań.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.
5. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
6. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem musi dostarczyć DTR oraz instrukcje obsługi
w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również
dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Dodatkowo Wykonawca w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wytycznych dotyczących przygotowania
podłoża do osadzenia zaoferowanego urządzenia.

7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane).
8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załączniku nr 5a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42630000-1, 42636100-4
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 80
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa tunelu suszącego do sitodruku
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następującego
urządzenia: przelotowy tunel suszący do sitodruku, zasilany elektrycznie, przeznaczony do
wygrzewania i suszenia specjalistycznych farb drukowanych na tkaninach – 1 szt.
2. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie musi być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do
użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami.
3. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu urządzenia w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami technicznymi dla
zaoferowanego urządzenia.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanego urządzenia.
5. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenie gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
6. Wykonawca wraz z dostarczonym urządzeniem musi dostarczyć DTR oraz instrukcje obsługi
w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również

dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Dodatkowo Wykonawca w terminie 10 dni od dnia
podpisania umowy zobowiązany będzie do dostarczenia wytycznych dotyczących przygotowania
podłoża do posadowienia zaoferowanego urządzenia oraz przyłączenia do instalacji wyciągowej.
7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane).
8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia – w zależności od żądania Zamawiającego.
9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanego urządzenia z parametrami wskazanymi
w tabeli formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający
dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na
których są dostępne wszystkie wymagane informacje.
10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5d do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42990000-2,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa tokarki uniwersalnej
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następującego
urządzenia: tokarka do metalu z płynną regulacją obrotów – 1 szt.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane.
3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
4. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzenia w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami
technicznymi dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane
urządzenia posadzone były na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym
dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych
rozwiązań.

5. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi oraz DTR
w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również
dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
6. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane).
7. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
9. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5e do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42621000-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej 20,00
Okres gwarancji
20,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa stołu spawalniczego i akcesoriów do stołu spawalniczego
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących
urządzeń:
1) stół spawalniczy – 1 szt.
2) zestaw akcesoriów do stołu spawalniczego (zestaw A) – 1 kpl.
3) zestaw akcesoriów do stołu spawalniczego (zestaw B) – 1 kpl.
2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie
używane.
3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
4. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku
polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich
tłumaczenie na język polski.

5. Zamawiający informuje, że posiada stół spawalniczy DEMMELER o numerze katalogowym
PE28-01011-011 wraz z akcesoriami do stołu spawalniczego tej firmy (nr katalogowy E28-52000210). W celu uzyskania zgodności zaoferowanych stołów i akcesoriów z posiadanymi przez
zamawiającego konieczne jest zaoferowanie stołu i akcesoriów tej samej firmy, jak posiadane
przez Zamawiającego lub równoważnych, tj. takich stołów spawalniczych dla których można
wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem akcesoria posiadane przez Zamawiającego bez
konieczności dokonywania jakichkolwiek przeróbek (zarówno w stole, jak i akcesoriach) oraz
takich akcesoriów, które umożliwiają wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem podczas pracy
na posiadanym przez Zamawiającego stole spawalniczym bez konieczności dokonywania
jakichkolwiek przeróbek (zarówno w stole, jak i akcesoriach). Ponadto zaoferowane stoły
i akcesoria muszą spełniać wymagania wskazane w Formularzu cenowym – specyfikacji
technicznej zaoferowanych urządzeń.
6. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane).
7. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
9. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5f do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 42621000-5, 44315100-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa warsztatów mobilnych oraz narzędzi warsztatowych
1) 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 dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących
urządzeń:
1) warsztat mobilny (wózek narzędziowy) wraz z wyposażeniem narzędziowym – 3 kpl.

2) profesjonalny dalmierz laserowy – 1 szt.
3) klucz udarowy akumulatorowy przeznaczony do prac profesjonalnych wraz z wyposażeniem
dodatkowym w postaci: ładowarki do akumulatorów, dodatkowego akumulatora Li-Ion oraz
walizki transportowej do zaoferowanego urządzenia – 2 kpl.
4) wiertarka wolnoobrotowa wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci: uchwytu
wiertarskiego, uchwytu narzędzi szybkowymiennego, adaptera uchwytu wiertarskiego oraz
walizki transportowej do zaoferowanego urządzenia - 1 kpl
2. Zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane,
spełniające wymogi bezpieczeństwa określone prawem polskim i UE, dopuszczone do
użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami i certyfikatami.
3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenie gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
4. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami dla poz. 2,3,4 Formularza cenowego musi
dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym
języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na język polski.
5. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta
zaoferowanego urządzenia (w miejscach, gdzie jest to wymagane).
6. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien
oświadczyć czy dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną
mieszczącą się we wskazanym zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego
urządzenia– w zależności od żądania Zamawiającego.
7. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty
potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli
formularza cenowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza
wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są
dostępne wszystkie wymagane informacje.
8. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5f do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 42600000-2, 44512000-2, 42652000-1, 38330000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
Cena
60,00
Okres gwarancji 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

