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Wprowadzenie
1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (DzU z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz przepisów wykonawczych
do Ustawy w szczególności Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(DzU, poz. 1126) zwanego dalej „Rozporządzeniem o dokumentach”.
2. Wykonawca powinien złożyć ofertę odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
(SIWZ).
3. We wszystkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy winni powoływać się na podany numer sprawy.
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1,00-950 Warszawa
Regon: 013055028; NIP: 525-20-59-432
Internet: http://www.teatrwielki.pl,
e-mail: office@teatrwielki.pl; zamowienia@teatrwielki.pl
Nr telefonu: +48 (22) 69 20 200;
fax: +48 (22) 826 04 23
Kancelaria Główna czynna w dni robocze, w godzinach: 8:15 – 16:15.
II. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 Ustawy w trybie przetargu
nieograniczonego z możliwością zastosowania procedury określonej w art. 24 aa Ustawy.
2. Przedmiot niniejszego zamówienia jest objęty dofinansowaniem z Programu Operacyjnego 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.08.01.00-00-1011/17.
III. Opis przedmiotu zamówienia
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) Stół spawalniczy i akcesoria do stołu spawalniczego.
9) 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 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia – formularz
cenowy część I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX 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 i IX.
3. Nomenklatura – CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki
42.64.21.00-9 – Obrabiarki do obróbki drewna
42.63.00.00-1 – Obrabiarki do obróbki metali
42.63.61.00-4 – Prasy hydrauliczne
42.63.30.00-2 – Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
42.63.72.00-2 – Obrabiarki do wiercenia w metalu
42.99.00.00-2 – Różne maszyny specjalnego zastosowania
42.62.10.00-5 – Sprzęt spawalniczy
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44.31.51.00-2 – Akcesoria spawalnicze,
44.51.20.00-2 – Różne narzędzia ręczne
42.65.20.00-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne
38.33.00.00-7 – Ręczne przyrządy do mierzenia odległości
IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
1. Zamawiający podzielił zamówienie na 9 (dziewięć) niżej wymienionych części, szczegółowo określonych
odpowiednio w załącznikach nr 1a – 1i do SIWZ, które jednocześnie należy traktować jako formularze
cenowe:
1) Część I – Dostawa pilarek taśmowych.
Dostawa obejmuje pilarkę taśmową do obróbki drewna typ A wraz z wyposażeniem dodatkowym –
1 kpl. i pilarkę taśmową do obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych typ B wraz
z wyposażeniem dodatkowym – 1 kpl.
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1a do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5a
do SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki, 42.64.21.00-9 – Obrabiarki do obróbki drewna.
2) Część II – Dostawa piły panelowej.
Dostawa obejmuje piłę panelową przeznaczoną do rozkroju płyt drewnopochodnych w pozycji
pionowej w wersji z podcinakiem – 1 szt.
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1b do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5b
do SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki, 42.64.21.00-9 – Obrabiarki do obróbki drewna.
3) Część III – Dostawa pilarki tarczowej.
Dostawa obejmuje pilarkę tarczową poprzeczno–wzdłużną ze stolikiem pomocniczym prowadzonym
po wałku, z piłą podcinającą – 1 szt.
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1c do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5b
do SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki, 42.64.21.00-9 – Obrabiarki do obróbki drewna.
4) Część IV – Dostawa strugarki oraz ostrzałki do noży strugarskich.
Dostawa obejmuje strugarkę – grubościówkę przeznaczoną do obróbki drewna struganiem – 1 szt.
i automatyczną ostrzałkę do noży strugarskich – 1 szt.
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1d do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5a
do SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki,42.64.21.00-9 – Obrabiarki do obróbki drewna,
42.63.00.00-1– Obrabiarki do obróbki metali.
5) Część V – Dostawa maszyn do obróbki metali na potrzeby warsztatu mechanicznego.
Dostawa obejmuje: warsztatową prasę hydrauliczną – 1 szt., giętarkę – zaginarkę segmentową – 1 szt.,
przemysłową wiertarkę kolumnową – 1 szt.
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1e do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5c
do SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki, 42.63.61.00-4 – Prasy hydrauliczne, 42.63.30.00-2
– Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice, 42.63.72.00-2 – Obrabiarki do wiercenia w metalu.
6) Część VI – Dostawa maszyn do obróbki metali na potrzeby pracowni produkcji środków
inscenizacji.
Dostawa obejmuje: pionową przecinarkę taśmową z wyposażeniem dodatkowym – 1 kpl., giętarkę –
poziomą hydrauliczną prasę krawędziową z wyposażeniem dodatkowym – 1 kpl.
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Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1f do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5a do
SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki, 42.63.00.00-1– Obrabiarki do obróbki metali,
42.63.61.00-4 – Prasy hydrauliczne.
7) Część VII – Dostawa tunelu suszącego do sitodruku.
Dostawa obejmuje przelotowy tunel suszący do sitodruku, zasilany elektrycznie, przeznaczony do
wygrzewania i suszenia specjalistycznych farb drukowanych na tkaninach– 1 szt.
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1g do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5d
do SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.99.00.00-2 – Różne maszyny specjalnego zastosowania.
8) Część VIII – Dostawa stołu spawalniczego i akcesoriów do stołu spawalniczego.
Dostawa obejmuje: stół spawalniczy – 1 szt., akcesoria do stołu spawalniczego zestaw A – 1 kpl.,
akcesoria do stołu spawalniczego zestaw B – 1 kpl.
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1i do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5e do
SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki, 42.62.10.00-5 – Sprzęt spawalniczy 44.31.51.00-2 –
Akcesoria spawalnicze.

2.
3.
4.
5.

9) Część IX – Dostawa warsztatów mobilnych oraz narzędzi warsztatowych.
Dostawa obejmuje: warsztaty mobilne (wózki narzędziowe) wraz z wyposażeniem narzędziowym –
3 kpl., profesjonalny dalmierz laserowy – 1 szt., klucze udarowe akumulatorowe przeznaczone do prac
profesjonalnych wraz z wyposażeniem dodatkowym – 2 kpl. wiertarkę wolnoobrotową wraz
z wyposażeniem dodatkowym – 1 kpl.,
Szczegółowy opis jakościowo - ilościowy przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji
przedstawiony jest odpowiednio w załączniku nr 1j do SIWZ, we wzorze umowy – załącznik nr 5e do
SIWZ.
Nomenklatura CPV: 42.60.00.00-2 – Obrabiarki, 44.51.20.00-2 – Różne narzędzia ręczne,
42.65.20.00-1 – Ręczne narzędzia elektromechaniczne, 38.33.00.00-7 – Ręczne przyrządy do
mierzenia odległości
Wymienionych części nie można już dzielić.
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części. Zamawiający nie ogranicza liczby części
zamówienia, na którą może być udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy.
Zapisy SIWZ odnoszące się do oferty dotyczą również oferty częściowej.
Każda część będzie oceniana osobno.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy.
VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą
odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli Zamawiający wymaga lub
dopuszcza ich składanie
Zamawiający nie wymaga i nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VII. Termin wykonania zamówienia
Zamawiający dla poszczególnych części zamówienia określa następujące terminy wykonania zamówienia:
1) Części I, II, III, IV, VI
w ciągu 80 dni od daty podpisania umowy.
2) Części VII
w ciągu 120 dni od daty podpisania umowy.
3) Części V, VIII, IX
w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.
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VIII. Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust 1b w związku z art. 22
ust. 1 Ustawy.
VIIIA Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego
upadłość ogłoszono, w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; na zasadach i według przepisów prawa
tam wskazanych.
IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
i art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SIWZ, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do
SIWZ.
1A. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy, ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wymaga załączenia do oferty
oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wraz z ofertą Oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1 powyżej.

1.

2.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 2 Ustawy potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w związku z tym nie wymaga złożenia
oświadczeń i dokumentów w tej sprawie.

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 dokumentu, o którym mowa w pkt 3 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokument, o którym mowa w ppkt 1 powyżej, powinien być wystawiony 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 terminie
wskazanym odpowiednio w pkt 4 zdanie drugie.
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6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 3 (lub odpowiednio w pkt 4 - 5) oraz
pkt 3A powyżej składa każdy Wykonawca.
7. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX dotyczące Wykonawcy i podwykonawców, składane są
w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX, inne niż oświadczenia, o których mowa
w zdaniu pierwszym składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą.
8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak
podstaw wykluczenia wskazanych w SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty
tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (DzU z 2017 r. poz. 570).
IX A Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
1.

Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany, w odniesieniu do części I – VII i części
IX złożyć dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami
wskazanymi w tabeli Formularza cenowego (odpowiednio dla danej części zamówienia), np. karty
katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez
określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje
odpowiednio dla każdej ze wskazanych części.

2.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 powyżej składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, z wyłączeniem dokumentów dostępnych na stronach internetowych.

3.

Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentów, o których mowa wyżej w wersji angielskiej bez
konieczności dokonywania tłumaczenia lub wskazania adresu strony internetowej w wersji
anglojęzycznej bez konieczności jej tłumaczenia na język polski. W przypadku dokumentów (lub stron
internetowych) w innych językach niż polski i angielski winny być one złożone wraz z tłumaczeniem na
język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów
1.

2.

3.

4.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu (składanie ofert,
dokumentów potwierdzających niepodleganie wykluczeniu) odbywa się za pośrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (DzU z 2017 r. poz. 1481
z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Wszelką dokumentację w postępowaniu należy
składać w formie pisemnej z zastrzeżeniem postanowienia pkt 2 poniżej.
Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji również za
pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.) pod
warunkiem, że ich treść dotrze do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, a dokument zostanie
niezwłocznie przesłany przez nadawcę (Wykonawcę lub Zamawiającego) na żądanie adresata
(Zamawiającego lub Wykonawcy) w sposób wskazany w pkt 1 zdanie pierwsze.
Nr faksu Zamawiającego 22 826 04 23,
Adres mailowy: office@teatrwielki.pl, zamowienia@teatrwielki.pl.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie
drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
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składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później
niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski
powinny być przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ.
2) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana, zostanie udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego.
XI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcą
1. Do porozumiewania się z Wykonawcą w sprawach związanych z postępowaniem, za pośrednictwem
poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@teatrwielki.pl, uprawnione są następujące osoby:
1) w sprawach merytorycznych:
Mariusz Kamiński, Andrzej Góra,
2) w sprawach dotyczących procedury zamówień publicznych:
Elżbieta Kurek – Czyczuk, Piotr Szczerba.
2. Wyżej wymienione osoby nie będą udzielać Wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ. Wszelkie pytania
i wątpliwości w tej sprawie należy zgłaszać do Zamawiającego jako wnioski w sposób zgodny z zasadą
określoną w Rozdz. X pkt 1 i 2.
XII. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XIII. Termin związania ofertą
30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert
Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
2) Załączniki nr 1a – 1i do SIWZ z wypełnionymi tabelami Formularza cenowego (odpowiednio dla
danej części zamówienia).
Do oferty należy dołączyć:
3) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
4) Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności
w postępowaniu.
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk
komputerowy). Każdy dokument sporządzony w języku innym niż polski winien być złożony wraz
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
1.

3. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych
walutach niż złoty, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs Narodowego
Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Formularz wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest załączenie do oferty dokumentu, w którym ujawnione są
zasady reprezentacji Wykonawcy bądź wskazanie źródła, z którego taką informację można uzyskać.
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6.

7.

8.

9.

W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa
przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić
w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa
wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę.
Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (zaleca się ponumerowanie stron oraz załączenie spisu treści)
należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy zaadresować (dokładna nazwa i adres
Zamawiającego) oraz opisać według poniższego wzoru:
„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie,
sprawa nr ZP.260.12.2018
nie otwierać przed dniem 11.06.2018 r. godz. 12:00”
Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje, uzupełnienia itp.) do złożonej oferty
pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert przedstawiając Zamawiającemu
pisemne zawiadomienie o tym fakcie. Zawiadomienie to powinno być złożone według takich samych
zasad jak składana oferta tj. w kopercie z dodatkowym napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone słowem
„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany.
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie
pisemnego zawiadomienia według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian z napisem na kopercie
„WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po
potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na
kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1.
2.
3.

Ofertę należy złożyć do 11.06.2018 r. do godz. 12:00. w kancelarii głównej – pokój A – 148 I piętro Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11.06.2018 r. o godz. 12:15 w pokoju R-153a II piętro Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 recepcja IV.
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 2018 r.
poz. 798), o którym mowa w Rozdziale IX pkt 3A, można wykorzystać wzór przedstawiony w załączniku
nr 4 do SIWZ.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Cenę należy obliczyć według kalkulacji własnej z uwzględnieniem wszystkich wymagań odnośnie
realizacji przedmiotu zamówienia określonych w SIWZ, zgodnie z Formularzami cenowymi zawartymi
w załącznikach nr 1a -1i do SIWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia).
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Cena będzie zawierała wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (m. in.
koszty transportu, inne opłaty, podatki itp.) oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę w odniesieniu do oferowanej części zamówienia (bez
proponowania rozwiązań alternatywnych).
Cenę wyliczoną zgodnie z pkt 1 i 2 należy wpisać do formularza oferty odpowiednio do oferowanej części
zamówienia (załącznik nr 2 pkt 1a- 1i). Cenę należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
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7.

8.

W przypadku, gdy cena oferty będzie podana w innej walucie niż polska należy wskazać tę walutę
odpowiednio w Formularzu oferty oraz w Formularzach cenowych (odpowiednio dla danej części
zamówienia). Cena podana w walucie obcej, dla porównania ofert w kryterium „cena” będzie przeliczona
na złote według średniego kursu walut w NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu.
Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (VAT), Zamawiający w celu
oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć
zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku, (wzór takiej informacji
przedstawiony jest w pkt 1a -1j Formularza oferty- załącznik nr 2 do SIWZ).

XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1 Zamawiający przy ocenie ofert w częściach I, II, III, IV, V, VI, VII będzie się kierował następującymi
kryteriami:
1) Cena (C I-VII)

60%

2) Czas realizacji naprawy gwarancyjnej (N I-VII)

20%

3) Okres gwarancji (G I-VII)

20%

Ad 1)
Cena – C I-VII – 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:
najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) = --------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Ad 2)
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej – N I-VII – 20%
Czas realizacji naprawy gwarancyjnej - usunięcia wszelkich ujawnionych wad i usterek Urządzenia
w ramach gwarancji będzie liczony od dnia ich zgłoszenia do dnia protokolarnego odbioru naprawionego
urządzenia lub wykonania naprawy, według zasad szczegółowo określonych we wzorach umowy –
załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d (odpowiednio dla danej części zamówienia).
Ocenie będzie podlegać liczba dni, w ciągu których Wykonawca zobowiąże się (odpowiednio do
oferowanej części zamówienia) zrealizować naprawę gwarancyjną.
Liczbie dni, wskazanej przez Wykonawcę w pkt 2a) – 2g) załącznika nr 2 do SIWZ – Formularza oferty
(odpowiednio dla oferowanej części zamówienia) będą przyznawane punkty w następujący sposób:
7 dni i mniej – 100 pkt
8 – 14 dni – 75 pkt
15 – 21 dni – 50 pkt
22 – 28 dni – 25 pkt
29 – 35 dni – 0pkt
Oferta z liczbą dni powyżej 35 zostanie odrzucona.
Ad 3)
Okres gwarancji – GI-VII – 20 %
Ocenie będzie podlegać liczba miesięcy gwarancji udzielonej na oferowane Urządzenia wskazane przez
Wykonawcę w Tabelach pn. „Formularz cenowy” zawartych w załącznikach nr 1a – 1g do SIWZ
(odpowiednio dla danej części zamówienia) oraz usługę montażu/posadowienia Urządzeń.
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Liczbie miesięcy gwarancji, wskazanej przez Wykonawcę w pkt 3a) – 3g) załącznika nr 2 do SIWZ –
Formularza oferty (odpowiednio dla oferowanej części zamówienia) będą przyznawane w następujący
sposób:
36 miesięcy i więcej – 100 pkt
33 – 35 miesięcy – 87,5 pkt
30 – 32 miesięcy – 75 pkt
27 – 29 miesięcy – 62,5 pkt
24 – 26 miesięcy – 50 pkt
21 – 23 miesięcy – 37,5 pkt
18 – 20 miesięcy – 25 pkt
15 – 17 miesięcy – 12,5 pkt
12 – 14 miesięcy –
0 pkt
Oferta z gwarancją poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona.
Całkowita liczba punktów PI-VII, jaką może otrzymać Wykonawca odpowiednio do oferowanej części
zamówienia wyniesie:
PI-VII = CI-VII x 60% + N I-VII x 20% + G I-VII x 20%
Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą całkowitą liczbą punktów PI-VII (odpowiednio dla
danej części zamówienia).
Ocena ofert w częściach I – VII zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej trzy
kryteria.
2 Zamawiający przy ocenie ofert w częściach VIII i IX będzie się kierował następującymi kryteriami:
1) Cena (C VIII-IX)
60%
2) Okres gwarancji (G VIII-IX)

40%

Ad 1)
Cena – C VIII-IX – 60%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:
najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C VIII-IX) = --------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Ad 2)
Okres gwarancji – G VIII-IX – 40 %
Ocenie będzie podlegać liczba miesięcy gwarancji udzielonej na oferowane Urządzenia wskazane przez
Wykonawcę w Tabelach pn. „Formularz cenowy” zawartych w załącznikach nr 1h -1i do SIWZ
(odpowiednio dla danej części zamówienia).
Liczbie miesięcy gwarancji, wskazanej przez Wykonawcę w pkt 3h) – 3i) załącznika nr 2 do SIWZ –
Formularza oferty (odpowiednio dla oferowanej części zamówienia) będą przyznawane w następujący
sposób:
36 miesięcy i więcej – 100 pkt
33 – 35 miesięcy – 87,5 pkt
30 – 32 miesięcy – 75 pkt
27 – 29 miesięcy – 62,5 pkt
24 – 26 miesięcy – 50 pkt
21 – 23 miesięcy – 37,5 pkt
18 – 20 miesięcy – 25 pkt
15 – 17 miesięcy – 12,5 pkt
12 – 14 miesięcy –
0 pkt
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Oferta z gwarancją poniżej 12 miesięcy zostanie odrzucona.
Całkowita liczba punktów P VIII-IX jaką może otrzymać Wykonawca odpowiednio do oferowanej części
zamówienia wyniesie:
P VIII-IX = C VIII-IX x 60% + G VIII-IX x 40%
Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą całkowitą liczbą punktów P VIII-IX.
Ocena ofert w częściach VIII i IX zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej dwa
kryteria.
XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.

2.
3.

Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (odpowiednio dla oferowanej części zamówienia)
i na wezwanie Zamawiającego złoży, wskazane w Rozdziale IX, oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw wykluczenia, Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 i z zastrzeżeniem
art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a i pkt 3 Ustawy, zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego (odpowiednio
dla oferowanej części zamówienia) w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą
elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołań lub ogłoszeniu
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia
Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.

XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie będzie wymagać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga
od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.
1. Wzory umów przedstawione są w załącznikach nr 5a-5e do SIWZ (odpowiednio dla danej części
zamówienia)
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany zawartych umów
(odpowiednio dla danej części zamówienia) 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 (odpowiednio dla danej części zamówienia).
XXI Informacje w sprawie podwykonawstwa
1.
2.
3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców a także
przedstawienia wobec nich oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1, według wzoru
określonego w załączniku nr 3 do SIWZ.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Ustawy.
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2. Zgodnie z art. 180 ust. 1 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy
czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania
przez o czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, którym zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) opisu przedmiotu
2) określenia warunków udziału w postępowaniu,
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
4) odrzucenia oferty odwołującego,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty
5. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
Ustawy albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a w przypadku odwołania
dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
6. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w sposób określony w art. 180 ust.5 Ustawy.
XXIII. Inne informacje.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia 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) — dalej RODO, Zamawiający informuje:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Wielki – Opera Narodowa, Pl. Teatralny, 00-950
Warszawa; tel.: +48 (22) 69 20 200; fax: +48 (22) 826 04 23
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej jest Inspektor Ochrony
Danych, kontakt:
a) korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Pl. Teatralny 1,
00- 950 Warszawa,
b) telefonicznie: +48 (22) 69 20 243
c) e-mail: iod@teatrwielki.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „Dostawa wyposażenia technicznego
warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery
Narodowej w Warszawie”, sprawa nr ZP.260.12.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po upływie powyższych terminów, bezterminowo
w Zbiorze Umów, w oparciu o Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt zawarty w Instrukcji Kancelaryjnej Teatru
Wielkiego – Opery Narodowej, zatwierdzonej przez Archiwum Państwowe
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6)

7)
8)

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Szczegółowe informacje dotyczące RODO w zamówieniach publicznych znajdują się na stronie internetowej
UZP pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-zamowieniach-publicznych
W sprawach nieunormowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy Ustawy, przepisy wykonawcze
do Ustawy oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników do SIWZ:
Nr 1a
Nr 1b
Nr 1c
Nr 1d
Nr 1e
Nr 1f
Nr 1g
Nr 1h
Nr 1i
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5a
Nr 5b
Nr 5c
Nr 5d
Nr 5e

Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część I
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część II
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część III
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część IV
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część V
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część VI
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część VII
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część VIII
Opis przedmiotu zamówienia – Formularz cenowy – część IX
Formularz oferty
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wzór umowy dla części I, IV i VI
Wzór umowy dla części II i III
Wzór umowy dla części V
Wzór umowy dla części VII
Wzór umowy dla części VIII i IX
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Załącznik nr 1a
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część I

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.12.2018
Część I – „Dostawa pilarek taśmowych”
1.

2.

3.

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.
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.
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.
6.

Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami 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.
W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinny spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenia. W Formularzu należy
podać producenta oraz model dla każdego z oferowanych urządzeń, ceny jednostkowe urządzeń netto,
brutto uwzględniające wartość wyposażenia dodatkowego, wartości całkowite brutto i kwotę razem brutto.

7.

Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenia wraz z odpowiadającym im
wyposażeniem dodatkowym spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaoferowanych urządzeń wraz z wymaganym
odpowiednio do każdego urządzenia wyposażeniem dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego
poniżej w kolumnie 2 tabeli Formularza.
10. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wymaganymi, wskazanymi w tabeli
Formularza, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych
dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie
wymagane informacje.
8.

11. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5a do SIWZ.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Pilarka taśmowa typ A

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto* /zł/
3

4

Ilość
5

Wartość
całkowita
brutto /zł/
6 [4x5]

.................................................................................................
.................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia
Parametry wymagane:
1. moc silnika: 4 -5,5 kW
2. napięcie: 400 V~50Hz
3. maksymalna wysokość cięcia w przedziale 400 – 480 mm
4. obsługa taśm tnących o szerokości co najmniej w zakresie od 10 do 30 mm
5. maksymalna szerokość cięcia bez prowadnicy w przedziale 600 - 780 mm
6. wyposażona w uchylny żeliwny stół
7. pochylenie stołu co najmniej w zakresie od 0 ° do + 45 °
8. wymiar stołu: w przedziale 830-1200 x 600-800 mm
9. maksymalna waga maszyny: 800 kg

……….

…….… 1 kpl. …….….

……….

…….… 1 kpl. …….….

Dodatkowe wyposażenie do zaoferowanego urządzenia:
1. piła taśmowa (brzeszczot) o szerokości 25 mm
2. aluminiowa prowadnica podłużna z blokadą
3. prowadnica ukośna z podziałką do cięć pod kątem

Pilarka taśmowa typ B
2 .................................................................................................
................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia
Parametry wymagane:
1. moc silnika: 4 -5,5 kW
2. napięcie: 400 V~50Hz
3. maksymalna wysokość cięcia co najmniej 500 mm
4. obsługa taśm tnących o szerokości co najmniej w zakresie od 10 do 30 mm
5. maksymalna szerokość cięcia bez prowadnicy w przedziale 760 - 820 mm
6. wyposażona w uchylny żeliwny stół
7. pochylenie stołu co najmniej w zakresie: od 0 ° do + 20°
8. wymiar stołu: w przedziale 850-1200 x 600-800 mm
9. maksymalna waga maszyny: 800 kg
Dodatkowe wyposażenie: do zaoferowanego urządzenia:
1. piła taśmowa (brzeszczot) o szerokości 10 mm
2. aluminiowa prowadnica podłużna z blokadą
3. prowadnica ukośna z podziałką do cięć pod kątem

RAZEM brutto część I
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część I" należy przenieść do pkt 1a formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenia wraz z odpowiadającym im wyposażeniem dodatkowym
spełniają odpowiednio wymagania odnośnie parametrów, wskazane w kolumnie 2 tabeli Formularza.
________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 1b
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część II

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.12.2018
Część II – „Dostawa piły panelowej”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następującego
urządzenia:
piła panelowa przeznaczona do rozkroju płyt drewnopochodnych w pozycji pionowej w wersji
z podcinakiem wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci: mobilnego urządzenia odciągowego
z wężem odciągowym, dostosowanego parametrami do wymogów i warunków technicznych pracy
zaoferowanej piły (w zakresie wydajności przepływu oraz średnic króćców odciągowych) - 1 komplet.
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/osadzenia urządzenia w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami technicznymi
dla zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenie posadzone
było na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym dostosowanym dla tego urządzenia
zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych rozwiązań.
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 osadzenia zaoferowanego
urządzenia.
7. W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinno spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenie. W Formularzu należy
podać producenta oraz model oferowanego urządzenia, cenę jednostkową urządzenia netto, brutto
uwzględniające wartość wyposażenia dodatkowego, wartość całkowitą brutto i kwotę razem brutto.
8. Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem
dodatkowym spełnia wymagania wskazane przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.
9. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaoferowanego urządzenia wraz z wymaganym
wyposażeniem dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego poniżej w kolumnie 2 tabeli Formularza.
10. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanego urządzenia z parametrami wskazanymi w tabeli Formularza, np. karty
katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez
określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje.
11. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy wzorze – załącznik nr 5b do SIWZ.
1.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto */zł/
3

4

Ilość

Wartość
całkowita
brutto /zł/

5

6 [4x5]

Piła panelowa

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Parametry wymagane:
1. moc silnika: 3,0 – 4,0 kW
2. napięcie: 400 V /3/50Hz
3. wyposażona w system podcinania w postaci piłki tarczowej lub rysika
podcinającego
4. wyposażona w system zabezpieczenia przed uszkodzeniem listew dystansowych
(ściany tylnej) przez piłę przy cieciu poziomym,
5. maksymalna długość cięcia poziomego w zakresie: 2500-3300 mm

…..…..

6. maksymalna wysokość cięcia pionowego w zakresie: 1550- 1950 mm

………. 1 szt. …………

7. najwyższe cięcie poziome co najmniej 1550 mm
8. średnica tarczy: co najmniej 250 mm
9. maksymalna głębokość cięcia: co najmniej 50 mm
10. wysokość maszyny: nie więcej niż 2800 mm
11. długość maszyny: nie więcej niż 4800 mm
12. maksymalna waga maszyny: 800 kg

Dodatkowe wyposażenie do zaoferowanego urządzenia:
mobilne urządzenie odciągowe z wężem odciągowym dostosowane pod względem
wydajności i funkcjonalności do zaoferowanej piły w taki sposób, aby zapewnić
prawidłowe współdziałanie oferowanego urządzenia i wyposażenia dodatkowego
i nie utracić gwarancji producenta oferowanego urządzenia.

RAZEM brutto część II
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część II" należy przenieść do pkt 1b formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenie wraz z wyposażeniem dodatkowym spełnia wymagania
odnośnie parametrów, wskazane w kolumnie 2 tabeli Formularza.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.12.018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
17

Załącznik nr 1c
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część III

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.12.2018
Część III – „Dostawa pilarki tarczowej”
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

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.
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.
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 urządzenie posadzone
było na dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym dostosowanym dla tego urządzenia
zgodnie ze sztuką techniczną montażu podobnych rozwiązań.
Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanego urządzenia.
Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenie gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
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.
W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinno spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenie. W Formularzu należy podać
producenta oraz model oferowanego urządzenia, cenę jednostkową urządzenia netto, brutto, wartość
całkowitą brutto i kwotę razem brutto.
Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenie spełnia wymagania wskazane
przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

10. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanego urządzenia z parametrami wskazanymi w tabeli Formularza, np. karty
katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez
określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje.
11. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5b do SIWZ.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto* /zł/
3
4

Ilość
5

Wartość
całkowita
brutto /zł/
6 [4x5]

Pilarka tarczowa

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia
Parametry wymagane:
1. moc silnika głównego: 6,0 – 6,5 kW
2. moc silnika wrzecionka podcinającego: co najmniej 0,75 kW
3. napięcie: 400 V /3/50Hz
4. wyposażona w stolik pomocniczy prowadzony po wałku
5. wyposażona we wrzecionko podcinające
6. wyposażona w przykładnicę równoległą prowadzoną na okrągłym wałku
7. wyposażona w przykładnicę poprzeczną prowadzoną w stole obrabiarki ……….
z możliwością ustawienia kąta do co najmniej 45°

…….… 1 szt.

…….…

8. prędkość obrotowa wrzeciona głównego regulowana poprzez przełożenie
w zakresie 3500 - 6000 rpm
9. możliwość zastosowania piły głównej o średnicy: w zakresie 300 - 450 mm
10.maksymalna wysokość piłowania: co najmniej 145 mm
11.maksymalna szerokość piłowania przy prowadnicy: w zakresie 1150 - 1250 mm
12.maksymalna szerokość piłowania przy zastosowaniu zderzaków na stoliku
pomocniczym: w zakresie 2500 - 2550 mm
13.przechył piły tarczowej: co najmniej 0°- 45°
14.średnica końcówki wrzeciona głównego: ø30 mm
15. średnica końcówki wrzecionka podcinającego: ø 20 mm
16.maksymalna waga maszyny: 750 kg

RAZEM brutto część III
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część III" należy przenieść do pkt 1c formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania odnośnie parametrów, wskazane
w kolumnie 2 tabeli Formularza.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 1d
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część IV

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.12.2018
Część IV – „Dostawa strugarki oraz ostrzałki do noży strugarskich”
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 urządzenie posadzone
było 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 dostarczonymi urządzeniami 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.

W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinny spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenia. W Formularzu należy
podać producenta oraz model dla każdego z oferowanych urządzeń, ceny jednostkowe urządzeń netto,
brutto, wartości całkowite brutto i kwotę razem brutto.

8.

Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenia spełniają wymagania wskazane
przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

9.

Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli Formularza, 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.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł brutto* /zł/
3

4

Ilość

Wartość
całkowita
brutto /zł/

5

6 [4x5]

Strugarka - grubościówka

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Parametry wymagane:
1. moc silnika: 7,3 – 7,5 kW
2. szerokość obróbki: 630 mm
3. zakres grubości obrabianego materiału: co najmniej od 5 do 300 mm
4. maksymalna wysokość skrawania (grubość wióra): co najmniej 8 mm
5. wyposażona w wał strugarski z 4 nożami grubymi
6. wymiar noży: szerokość 30 mm, grubość 3 mm
7. wyposażona w wał podający segmentowy
8. wyposażona w sprężynującą dzieloną listwę dociskową
9. posuw płynny: regulowany w zakresie co najmniej 5- 16 m/min
10. elektryczna regulacja wysokości stołu z wyświetlaczem cyfrowym
11. maksymalna waga maszyny: 1000 kg.

2

……….

…….… 1 szt.

…….…

……….

…….… 1 szt.

…….…

Automatyczna ostrzałka do noży strugarskich

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Parametry wymagane:
1. moc silnika: 1,5-2,0 kW
2. napięcie: 400 V /3/50Hz
3. maksymalna długość ostrzonego noża: co najmniej 700 mm
4. wyposażona w system chłodzenia zapobiegający przegrzewaniu się noży
5. możliwość jednoczesnego ostrzenia 4 noży
6. kąt ostrzenia: 0° - 90°
7. prędkość obrotowa: co najmniej 2800 obr/min
8. moc silnika przesuwu: co najmniej 60 W
9. moc silnika pompy chłodzącej: co najmniej 40 W
10.maksymalna waga maszyny: 350 kg

RAZEM BRUTTO część IV
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część IV" należy przenieść do pkt 1d formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają odpowiednio wymagania odnośnie parametrów,
wskazane w kolumnie 2 tabeli Formularza.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 1e
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część V

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.12.2018
Część V – „Dostawa maszyn do obróbki metali na potrzeby warsztatu mechanicznego”
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 zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

6.

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.

7.

W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinny spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenia. W Formularzu należy
podać producenta oraz model dla każdego z oferowanych urządzeń, ceny jednostkowe urządzeń netto,
brutto uwzględniające wartość wyposażenia dodatkowego, wartości całkowite brutto i kwotę razem brutto.

8.

Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenia, a w przypadku urządzenia,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 3) wraz z odpowiadającym mu wyposażeniem dodatkowym, spełniają
wymagania wskazane przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

9.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaoferowanego, urządzenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt
3) wraz z odpowiadającym mu wyposażeniem wskazanym przez Zamawiającego poniżej w kolumnie 2,
poz.3 tabeli Formularza. Dostawa wyposażenia dodatkowego nie jest wymagana w przypadku, gdy
zaoferowane urządzenie posiada wbudowane funkcjonalności, które odpowiadają określonemu wyżej
zakresowi wyposażenia dodatkowego.

10. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wymaganymi, wskazanymi w tabeli
Formularza, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych
dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie
wymagane informacje.
11. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy załączniku nr 5c do SIWZ.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto* /zł/
3

4

Ilość

Wartość
całkowita
brutto /zł/

5

6 [4x5]

Warsztatowa prasa hydrauliczna

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Parametry wymagane:
1. siła docisku: 200 T
2. skok tłoka minimum 380 mm
3. wyposażona w regulowany stół roboczy
4. wyposażona w stół roboczy o szerokości co najmniej 400 mm
5. prześwit pomiędzy wspornikami: co najmniej 1000 mm

……….

…….… 1 szt.

…….….

Giętarka – zaginarka segmentowa

.....................................................................................................
2
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Parametry wymagane:
1. szerokość robocza co najmniej 1000 mm
2. możliwość gięcia blachy o grubości co najmniej 2 mm
3. umożliwiająca kąt gięcia co najmniej w zakresie 0-135 stopni
4. zapewniająca minimalną możliwość otwarcia na poziomie 30 mm
5. wyposażona w co najmniej 8 segmentów o łącznej szerokości minimum
1000 mm (dobór ilości i szerokości poszczególnych segmentów leży po
stronie wykonawcy)

……….

…….…

1 szt. …….….

…….…

1 szt. …….…

Przemysłowa wiertarka kolumnowa
3

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Parametry wymagane:
1. moc napędu głównego minimum 1,5 kW
2. średnica wiercenia min 30 mm
…….…
3. występ min. 300 mm
4. wysuw tulei wrzeciona min. 150 mm
5. dystans od końca wrzeciona do stołu min. 500 mm
6. odstęp trzpienia od płyty dolnej min. 1100 mm
7. możliwość przesuwu stołu roboczego
8. przestrzeń ustawcza stołu min. 400x500 [mm]
9. regulowana prędkość obrotowa w co najmniej w zakresie 75-2000 obr./min.
10. wyposażona w funkcję służącą gwintowaniu z automatyczną zmianą kierunków
obrotów
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Dodatkowe wyposażenie do zaoferowanego urządzenia:
1. uchwyt wiertarski 3-16 mm
2. układ chłodzenia i oświetlenie dla zaoferowanego urządzenia
3. imadło maszynowe 150 mm
4. urządzenie do gwintowania umożliwiające gwintowanie co najmniej w zakresie
M12-M20

RAZEM BRUTTO część V
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część V" należy przenieść do pkt 1e formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenia wraz z odpowiadającym im wyposażeniem dodatkowym
spełniają odpowiednio wymagania odnośnie parametrów, wskazane w kolumnie 2 tabeli Formularza.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 1f
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część VI

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.12.2018
Część VI – „Dostawa maszyn do obróbki metali na potrzeby pracowni produkcji środków inscenizacji”
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.
1.

4.

Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego
w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń.

5.
6.

Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy.
Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami 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.
W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinny spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenia. W Formularzu należy
podać producenta oraz model dla każdego z oferowanych urządzeń, ceny jednostkowe urządzeń netto,
brutto uwzględniające wartość wyposażenia dodatkowego, wartości całkowite brutto i kwotę razem brutto.
Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenia wraz z odpowiadającym im
wyposażeniem dodatkowym spełniają wymagania wskazane przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

7.

8.
9.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaoferowanych urządzeń wraz z wymaganym
odpowiednio do każdego urządzenia wyposażeniem dodatkowym wskazanym przez Zamawiającego
poniżej w kolumnie 2 tabeli Formularza.

10. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli Formularza, np. karty
katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez
określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje.
11. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załączniku nr 5a do SIWZ.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto* /zł/
3

4

Ilość

Wartość
całkowita
brutto /zł/

5

6 [4x5]

Pionowa przecinarka taśmowa

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia:
Parametry wymagane:
1. moc silnika: 0,7 - 2,0 kW
2. napięcie: 400 V~50Hz
3. wyposażona w uchylny żeliwny stół roboczy
4. wymiar stołu: co najmniej 500 x 600 mm
5. stół roboczy odchylany we wszystkich czterech kierunkach: kierunek lewa/prawa
- nie mniej niż 12°, kierunek przód/tył - nie mniej niż 8°

……….

…….… 1 kpl. …….….

……….

…….… 1 kpl. …….….

6. wyposażona wbudowany przyrząd do zgrzewania brzeszczotów
7. wyposażona w urządzenie wydmuchujące wióry
8. maksymalna wysokość cięcia: co najmniej 250 mm
9. maksymalna szerokość cięcia: w przedziale od 390 do 520 mm
10.maksymalna szerokość taśmy: 16 mm
11.maksymalny wymiar gabarytowy maszyny (szerokość x głębokość):
1200 x 700 mm
12. maksymalna waga maszyny: 450 kg
Dodatkowe wyposażenie do zaoferowanego urządzenia:
1. piła taśmowa (brzeszczot) o szerokości 16 mm
2. lampka stanowiskowa

2

Giętarka – pozioma hydrauliczna prasa krawędziowa

.....................................................................................................
..................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia:
Parametry wymagane:
1. moc silnika: 2,2 - 6,0 kW
2. napięcie 400 V ~50Hz
3. nacisk gięcia: w przedziale 22 - 31 ton
4. wymiar stołu roboczego: nie więcej niż 680 x 1250 mm
5. wysokość skoku: co najmniej 200 mm
6. średnica sworznia: co najmniej 55 mm
7. wysokość sworznia: co najmniej 120 mm
8. pojemność zbiornika oleju hydraulicznego: 40 – 80 l.
9. sterowanie za pomocą pedału nożnego
10.maksymalna waga urządzenia: 1050 kg
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Dodatkowe wyposażenie do zaoferowanego urządzenia:
1. uniwersalne trzpienie mocujące - 2 szt.
2. matryca typu 90° - 1 szt.
3. matryca typu 60° - 1 szt
4. stempel 60° - 1 szt
5. stempel 90° - 1 szt.
6. oprzyrządowanie do gięcia rur o średnicy 25-30 mm do kąta 90° - 1 kpl.

RAZEM BRUTTO część VI
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część VI" należy przenieść do pkt 1f formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenia wraz z odpowiadającym im wyposażeniem dodatkowym
spełniają odpowiednio wymagania odnośnie parametrów, wskazane w kolumnie 2 tabeli Formularza.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 1g
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część VII

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.12.2018
Część VII – „Dostawa tunelu suszącego do sitodruku”
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.

W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinno spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenie. W Formularzu należy
podać producenta oraz model oferowanego urządzenia, cenę jednostkową urządzenia netto, brutto,
wartość całkowitą brutto i kwotę razem brutto.

8.

Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenie spełnia wymagania wskazane
przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

9.

Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanego urządzenia z parametrami wskazanymi w tabeli Formularza, 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.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto* /zł/
3

4

Ilość

Wartość
całkowita
brutto /zł/

5

6 [4x5]

Tunel suszący do sitodruku

.....................................................................................................
....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia:
Parametry wymagane:
1. wyposażony w system cyrkulacji powietrza umożliwiający częściowy odzysk
gorącego powietrza po przejściu przez suszoną tkaninę oparty na
dwuczęściowej komorze grzejnej (górna z systemem grzejnym i nadmuchu,
dolna z systemem mechanicznego odsysania powietrza
2. zainstalowana moc grzewcza: co najmniej 40 kW
3. szerokość robocza taśmy transportowej: w przedziale 1450 -1550 mm
4. długość komory suszącej: w przedziale 2800 - 3000 mm
5. długość wejścia konwejera: w przedziale 900 - 1000 mm
6. długość wyjścia konwejera: w przedziale 700 - 800 mm
7. całkowita długość urządzenia: w przedziale 4400 - 4800 mm
8. dolna część komory obejmująca całą powierzchnię grzewczą
9. taśma transportowa wykonana z siatki plecionej z włókna szklanego,
powleczonego warstwą teflonu
10. płynna regulacja i stabilizacja prędkości biegu taśmy
11. regulowana wysokość wejścia i wyjścia do strefy grzewczej

1 12. wysokość robocza: 950 +/- 30 mm

……….

…….… 1 szt.

…….….

13. maksymalna temperatura na powierzchni tkaniny: co najmniej 180 °C
14. suszenie nadmuchem gorącego powietrza za pomocą grzałek.
15. suszenie za pomocą żarników IR
rozmieszczonych na całej długości komory

(podczerwieni)

równomiernie

16. możliwość suszenia przy jednoczesnym użyciu nadmuchu gorącego powietrza
i żarników IR
17. regulowany, wymuszony dmuchawą przepływ gorącego powietrza przez
tkaninę na wylot
18. elektroniczne sterowanie tunelem
19. elektroniczna kontrola i utrzymanie stałej temperatury w strefie suszenia
komory z możliwymi wahaniami w granicy +/- 2°C od wartości zadanej
20. wyświetlacz temperatury i prędkości przesuwu taśmy na pulpicie sterowniczym
21. pulpit sterowniczy zamontowany po prawej stronie tunelu, patrząc na
urządzenie od strony wejścia tkaniny
22. możliwość zapamiętania ostatnio wprowadzonych parametrów
23. strefa grzewcza izolowana termicznie zapewniająca nienagrzewanie się
obudowy
24. cyrkulacja powietrza z częściowym odzyskiem ogrzanego powietrza
25. sygnalizacja dźwiękowa wraz z wyświetleniem informacji na pulpicie
o zaistniałym problemie, dotyczącym np. spadku napięcia, zmianie temperatury
wewnątrz tunelu, niewłaściwej cyrkulacji powietrza itp.
26. możliwość regulacji napięcia taśmy
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27. wyłączniki bezpieczeństwa zamontowane na wejściu i wyjściu z urządzenia, od
strony panelu sterowniczego
28. urządzenie wyposażone w kółka jezdne z hamulcem
29. maksymalna waga urządzenia: 1600 kg

RAZEM BRUTTO część VII
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część VII" należy przenieść do pkt 1g formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania odnośnie parametrów, wskazane
w kolumnie 2 tabeli Formularza.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 1h
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część VIII

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260._.2018
Część VIII – „Dostawa stołu spawalniczego i akcesoriów do stołu spawalniczego”
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 PE2801011-011 wraz z akcesoriami do stołu spawalniczego tej firmy (nr katalogowy E28-52000-210). 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 (dalej „Formularz”)

6.

W kolumnie nr 2 Formularza podane są szczegółowe wymagania odnośnie parametrów, które powinny
spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenia. W Formularzu, w miejscu gdzie jest to wymagane,
należy podać producenta oraz model dla każdego z oferowanych urządzeń, ceny jednostkowe urządzeń
netto, brutto, wartości całkowite brutto i kwotę razem brutto.

7.

Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5e do SIWZ.
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto* /zł/
3

4

Ilość

Wartość
całkowita
brutto /zł/

5

6 [4x5]

Stół spawalniczy

.....................................................................................................
.....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia
Parametry wymagane:
wymiary stołu 3000x1500 mm
wyposażony w nóżki umożliwiające uzyskania 850 mm wysokości stołu
wyposażony w system otworów o średnicy 28 mm (system 28)
powierzchnia pozioma stołu wyposażona z układem otworów w siatce nie
rzadszej niż 100 mm
5. wyposażony w co najmniej trzy rzędy otworów na kołnierzu bocznym stołu,
o siatce nie rzadszej niż 100 mm, z zastrzeżeniem, że co najmniej 1 rząd musi
posiadać gęstość otworów 50 mm
1.
2.
3.
4.

……….

…….… 1 szt.

…….….

Akcesoria do stołu spawalniczego
(zestaw A)
Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Zestaw akcesoriów do zaoferowanego/ posiadanego przez Zamawiającego stołu w
skład, którego wchodzą:
1. Kątownik mocujący 175x175x50mm dziury/slot – 4 szt.
2. Kątownik prawy 300x275 mm
- 1 szt.
3. Kątownik lewy 300x275 mm – 1 szt.
4. Belka mocująca 225x50x25 mm – 2 szt.
2. 5. Belka mocująca 225x50x25 mm – 4 szt.
……….
6. Przesuwany stoper –150x50x25 mm, skala dwustronna – 4 szt.
7. Kompensacyjny uchwyt zaciskowy 200 mm z śrubą mocującą – 2 szt.
8. Trzpień mocujący-krótki PPC - 28-0,02, SW 14 – 12 szt.
9. Trzpień lokacyjny 28/40x74 mm – 6 szt.
10. Uchwyt zaciskowy 180 z śrubą mocującą – rura pionowa 220 mm – 4 szt.
11. Uchwyt uniwersalny z rączką – rura pionowa 250 mm, kątownik regulowany –
4 szt.
12. Szczotka 28 mm – 1 szt.
13. Klucz do trzpieni SW 14 – 1 szt.

…….…

1 kpl. …….….

…….…

1 kpl. …….….

Akcesoria do stołu spawalniczego
(zestaw B)
Specyfikacja techniczna zaoferowanych urządzeń
Zestaw akcesoriów do zaoferowanego/ posiadanego przez Zamawiającego stołu w

3. skład, którego wchodzą:

……….

1. Kątownik mocujący 600x375x100 mm prawy – 2 szt.
2. Kątownik mocujący 600x375x100 mm lewy – 1 szt.
3. Kątownik mocujący 300x275x100 mm prawy – 2 szt.
4. Kątownik mocujący 300x275x100 mm lewy – 2 szt.
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5. Kątownik płaski – 2 szt.
6. Uchwyt zaciskowy 180 z śrubą – 2 szt.
7. Uchwyt zaciskowy 180 z klamką na kolumnie 350 mm – 2 szt.
8. Uchwyt zaciskowy 180 z śrubą na kolumnie 350 – 2 szt.
9. Uchwyt zaciskowy 180 z klamką na kolumnie 500 mm – 2 szt.
10. Uchwyt zaciskowy 90 z śrubą mocująca– 2 szt.
11. Uchwyt zaciskowy 90 z śrubą mocującą na kolumnie 350 mm – 2 szt.
12. Uchwyt zaciskowy 180 z klamką – 2 szt.
13. Redukcja kąta zacisku 90 stopni – 4 szt.
14. Redukcja kąta zacisku 45 stopni – 2 szt.
15. Kamień do czyszczenia – 2 szt.

RAZEM BRUTTO część VIII
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część VIII" należy przenieść do pkt 1h formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenia spełniają wymagania odnośnie parametrów, wskazane
w kolumnie 2 tabeli Formularza.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 1i
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
FORMULARZ CENOWY
Część IX

„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Sprawa nr ZP.260.6.2018
Część IX – „Dostawa warsztatów mobilnych oraz narzędzi warsztatowych”
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 dostarczonym urządzeniem musi dostarczyć instrukcje obsługi w języku polskim, a w
przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na język
polski.

5.

W kolumnie nr 2 Formularza cenowego (dalej „Formularz”) podane są szczegółowe wymagania odnośnie
parametrów, które powinny spełnić oferowane przez Wykonawcę urządzenia. W Formularzu należy
podać producenta oraz model dla każdego z oferowanych urządzeń, ceny jednostkowe urządzeń netto,
brutto uwzględniające wartość wyposażenia dodatkowego, wartości całkowite brutto i kwotę razem brutto.

6.

Wykonawca składając Formularz oświadcza, że oferowane urządzenia a w przypadku urządzenia,
o którym mowa w pkt 1 ppkt 4) wraz z odpowiadającym im wyposażeniem dodatkowym spełniają
wymagania wskazane przez Zamawiającego w kolumnie nr 2.

7.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zaoferowanego, urządzenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt
4) wraz z odpowiadającym mu wyposażeniem wskazanym przez Zamawiającego poniżej w kolumnie 2,
poz. 4 tabeli Formularza.

8.

Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające
zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wymaganymi, wskazanymi w tabeli
Formularza, 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 .
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Formularz cenowy
L.p

Nazwa urządzenia

1

2

1

Cena

Cena

jednostkowa jednostkowa

netto* /zł/ brutto* /zł/
3

4

Ilość

Wartość
całkowita
brutto /zł/

5

6 [4x5]

Warsztat mobilny (wózek narzędziowy)
wraz z wyposażeniem

.....................................................................................................
.....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia
Parametry wymagane:
1. metalowy
2. wózek zaopatrzony w system szuflad narzędziowych, uchwyt do prowadzenia, z
pustą boczną szafką lub jedną głęboką pustą szufladą
3. wyposażony w dwa kółka stałe i dwa skrętne z hamulcem
4. wyposażony w zamek blokowania otwarcia szuflad
5. dopuszczalne obciążenie wózka min.150 kg.
6. wyposażony w szuflady z wkładkami ułatwiającymi przechowywanie narzędzi;
7. wyposażany w blat górny wyłożony gumą
8. wyposażony co najmniej w następujące wyposażenie narzędziowe:
1) zestaw kluczy nasadowych ¼”;
2) zestaw narzędzi nasadowych 3/8”;
3) zestaw narzędzi nasadowych ½”;
4) zestaw nasadek długich ½’;
5) zestaw przedłużników z chwytem ¼”, 3/8”, ½”;
6) zestaw kluczy płasko oczkowych: rozmiar 8-19 mm;
7) zestaw kluczy płaskich dwustronnych: 6-32 mm;
8) klucze płasko -oczkowe z grzechotką: 5,5 do 19 mm;
9) klucze nasadowe udarowe 3/8”: 7 do 19 mm;
10) klucze nasadowe udarowe ½”: 10 do 32 mm;
11) zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych;
12) zestaw szczypiec;
13) zestaw narzędzi przecinających i obcinających;
14) zestaw wkrętaków;
15) zestaw wkrętaka zapadkowego z grotami wymiennymi;
16) zestaw kluczy trzpieniowych sześciokątnych;
17) zestaw kluczy imbusowych z kulką 1,5 do 10 mm;

……….

…….… 3 kpl. …….….

Profesjonalny dalmierz laserowy

.....................................................................................................
.....................................................................................................
producent i model

2.

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia

……….

…….…

1 szt. …….….

Parametry wymagane:
1. wyposażony w wbudowany interfejs Bluetooth do transmisji danych na
urządzenia mobilne
2. wyposażony w obudowę odporna na działanie kurzu i wody (klasa IP65)
3. zasięg maksymalny minimum 120 metrów
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4. dokładność pomiaru +/- 1 mm
5. czujnik nachylenia 360 stopni;
6. umożliwiający pośredni pomiar odległości i wysokości;
7. funkcja pomiar powierzchni;
8. funkcja pomiar objętości (kubatury);
9. funkcja pomiaru trójkąta;
10. funkcja odejmowanie / dodawanie;
11. wyposażony w podświetlany ekran;
12. wyposażony w sygnał dźwiękowy potwierdzający wykonanie pomiaru;
13. posiadający wbudowaną pamięć do 20 pomiarów

Klucz udarowy akumulatorowy przeznaczony
do prac profesjonalnych

.....................................................................................................
.....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia
Parametry wymagane:
1. typ zasilania - akumulatorowe
2. wyposażona w typ akumulatora Li-Ion o pojemności min. 4.0 Ah

3. 3. napięcie akumulatora 18V
4. uchwyt roboczy ½ cala

……….

…….…

2 kpl. …….….

……….

…….…

1 kpl. …….….

5. min. moment dokręcania 650 Nm
6. częstotliwość udarów min.: 2400 1/min
7. regulacja mocy przy dokręcaniu
8. pełna moc przy odkręcaniu
Dodatkowe wyposażenie do zaoferowanego urządzenia:
1. ładowarka do akumulatorów (1 szt.),
2. dodatkowy akumulator Li-Ion (zgodnie z zaoferowanym w pkt 2) (1 szt.)
3. walizka transportowa do zaoferowanego urządzenia (1 szt.)

Wiertarka wolnoobrotowa

.....................................................................................................
.....................................................................................................
producent i model

Specyfikacja techniczna zaoferowanego urządzenia
Parametry wymagane:

4. 1. moc silnika: 1 – 1,5 kW
2. napięcie: 230 V/ 50 Hz
3. siła magnetyczna minimum 10 000 N
4. uchwyt narzędziowy – wrzeciono stożkowe MK-2
5. prędkość obrotowa - 100 - 550 obr/min.
6. skok roboczy minimum 120 mm
7. średnica wiercenia dla wierteł pełnych do 23 mm
8. średnica wiercenia dla wierteł koronowych do 45 mm
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Dodatkowe wyposażenie do zaoferowanego urządzenia:
1. uchwyt wiertarski 1,5 – 13 mm – 1/2”- 20 UNF (1 szt.)
2. uchwyt narzędzi szybkowymienny (1 szt.)
3. adapter uchwytu wiertarskiego ½” – 20 UNF/ Weldon 19 mm (1 szt.)
4. walizka transportowa na zaoferowaną wiertarkę (1 szt.)

RAZEM brutto część IX
*UWAGA: w przypadku konieczności zastosowania mechanizmu odwróconego VAT cena jednostkowa brutto powinna być równa
cenie jednostkowej netto.

Kwotę – „RAZEM brutto część IX" należy przenieść do pkt 1i formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).

Oświadczamy, że oferowane urządzenia wraz z odpowiadającym im wyposażeniem dodatkowym
spełniają odpowiednio wymagania odnośnie parametrów, wskazane w kolumnie 2 tabeli Formularza.
________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 2
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OFERTA

Ja/my niżej podpisany/ni: __________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz_______________________________________________________________
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, sprawa nr ZP.260.12.2018, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
Część I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII*
(*wskazać właściwe)

prowadzonym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie
składam niniejszą ofertę.
1a.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części I* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
1b.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części II* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
1c.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części III* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
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1d.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części IV* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
1e.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części V* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
1f.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części VI* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
1g.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części VII* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
1h.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części VIII* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)
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o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
1i.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Części IX* za:
cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT): ____________________________zł (słownie złotych:
________________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług
*będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do
następujących towarów i usług: _____________________________________________________
(wskazać nazwę, rodzaj)

o wartości (podać wartość bez kwoty podatku) ____________________zł*, inna waluta________*.
2.

Oferujemy czas realizacji naprawy gwarancyjnej, na zasadach szczegółowo określonych we wzorach
umów – załączniki nr 5a, 5b, 5c, 5d i 5e do SIWZ i Rozdziale XVII pkt 1 ad 2) SIWZ, (odpowiednio dla
oferowanej części zamówienia) w czasie (nie dłużej niż 35 dni):
a) dla Części I

– ___ dni,

b) dla Części II

– ___ dni,

c) dla Części III – ___ dni,
d) dla Części IV – ___ dni,
e) dla Części V

– ___ dni,

f) dla Części VI – ___ dni,
g) dla Części VII – ___ dni,
h) dla Części VIII –
i) dla Części IX
3.

35 dni,

– 35 dni

Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia – oferowane urządzenia wskazane przez Wykonawcę
w Tabelach pn. „Formularz cenowy” zawartych w załącznikach nr 1a – 1i do SIWZ pn. (odpowiednio dla
danej części zamówienia) oraz usługę montażu/posadowienia Urządzeń (jeśli dotyczy), udzielimy
gwarancji wynoszącej (nie krótszej niż 12 miesięcy):
a) dla Części I

– _____ miesięcy,

b) dla Części II

– _____ miesięcy,

c) dla Części III – _____ miesięcy,
d) dla Części IV – _____ miesięcy,
e) dla Części V

– _____ miesięcy,

f) dla Części VI – _____ miesięcy,
g) dla Części VII – _____ miesięcy,
h) dla Części VIII – _____ miesięcy.
i)

dla Części IX

– _____ miesięcy

4.

Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia odpowiednio w odniesieniu
do oferowanej części I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII*/IX* w terminie wskazanym w Rozdziale VII
SIWZ (odpowiednio dla danej części zamówienia).

5.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej
postanowieniami i zasadami postępowania.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.12.018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
40

6.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.

7.

*Zamówienie (część I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII*/IX*) zamierzamy zrealizować sami, bez
podwykonawców.
*Zamówienie (część I*/II*/III*/IV*/V*/VI*/VII*/VIII*/IX*) zamierzamy zrealizować z udziałem
podwykonawców. Części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom
oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców są następujące:
Określenie części zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

*wskazać właściwe
Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część należy dla każdej z części wskazać dane
wymagane w tabeli.
6.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy przedstawionym w Załączniku nr 5a, 5b, 5c, 5d,
i 5e (w zależności od oferowanej części zamówienia) do SIWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w tym załączniku warunkach, w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

7.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy
Jestem małym lub średnim przedsiębiorcą**:
TAK* / NIE*

** Informacja wymagana wyłącznie do celów statystycznych
Definicje (Dz.Urz. UE. L. 124 z 20. 05.2003 str. 36)
1) Mikroprzedsiębiorstwo – to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
2) małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 mln EUR
3) średnie przedsiębiorstwa – to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 mln. EUR lub roczna suma bilansowa
nie przekracza 43 mln. EUR

Jeżeli Wykonawca jest mikroprzedsiębiorcą należy zaznaczyć TAK

8.

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na nasz adres:
____________________________________________________________________________________
nr tel.: _____________________, faks: _____________________, e-mail: ______________________

9.

Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych kartkach.

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***.
***W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

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

1) __________________________________________________________________
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2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 3
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity DzU 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), dalej „Ustawa”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa
nr ZP.260.12.2018,
oświadczam, co następuje:
I

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 Ustawy.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
1.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. _____________________________________________________ Ustawy
(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24
ust. 5 pkt 1-8ustawy Pzp).

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem
następujące środki naprawcze:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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II

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

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

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będące podwykonawcami, tj.:
1. __________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________________________
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

________________ dn. ________________

III

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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Załącznik nr 4
do SIWZ

(pełna nazwa/firma Wykonawcy, adres
w zależności od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI
LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Działając na podstawie art. 24 ust.11 Ustawy, po powzięciu wiadomości o Wykonawcach, którzy
złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa wyposażenia technicznego warsztatu mechanicznego oraz pracowni produkcji środków
inscenizacji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr ZP.260.12.2018, oświadczam, że:
*I nie należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (DzU z 2018 r. poz. 798) z żadnym z Wykonawców, który złożył ofertę w
wyżej wymienionym postępowaniu,
* II należę do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (DzU z 2018 r. poz. 798) wraz z niżej przedstawionym/mi Wykonawcą/ami,
który/rzy złożył/li ofertę/y w wyżej wymienionym postępowaniu:
1) ________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________
4) ________________________________________________________________________
Poniżej*/ w załączeniu* przedstawiam dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Uwaga:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z nich powinien przedstawić
oświadczenie w zakresie w jakim jego dotyczy.

* niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe
________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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