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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 umowy POIS.08.01.00-00-1011/17-00 z dnia 29.09.2017 r.
III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja systemu
nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej) Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie
obejmującego nagłośnienie widowni oraz nagłośnienie sceny (monitorowe) wraz elementami mechaniki
scenicznej oraz klimatyzacji (dalej łącznie System) w oparciu o wymagania określone Opisie Przedmiotu
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia” (dalej OPZ), a także
przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu.
2. W Sali Młynarskiego odbywać się będą wydarzenia artystyczne dla około 250 widzów. Scena Kameralna
realizuje wydarzenia artystyczne związane z działalnością instytucji (przedstawienia baletowe, operowe
oraz koncerty). Poza typową działalnością, sala ta wykorzystywana jest do realizacji wykładów, eventów
z towarzyszeniem orkiestry lub zespołów muzyki rozrywkowej. Sala Młynarskiego będzie miała za zadanie
umożliwić występ artystyczny na możliwie najwyższym poziomie w różnego typu scenariuszach. Niektóre
scenariusze będą wymagały zmiany konfiguracji i lokalizacji zestawów głośnikowych i konsolet
fonicznych.
3. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie niżej przedstawionych zadań szczegółowo określonych w OPZ:
a) sporządzenie na rzecz Zamawiającego Projektu wykonawczego systemu nagłośnienia Sali
Młynarskiego, zapewniającego uzyskanie założonych funkcjonalności ww. Systemu oraz osiągnięcie
przez niego założonych parametrów akustycznych.
b) wykonanie niezbędnych prac demontażowych,
c) dostawę i montaż wszystkich urządzeń niezbędnych do stworzenia Systemu,
d) wykonanie niezbędnych instalacji Systemu,
e) wykonanie tras kablowych,
f) wykonanie przyłączy sygnałowych,
g) wykonanie klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorni i rozdzielni Systemu,
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wykonanie elementów mechaniki scenicznej,
programowanie urządzeń,
uruchomienie Systemu,
przeprowadzenie testów akustycznych Systemu w tym wykonanie pomiarów końcowych
elektroakustycznych i kalibracja Systemu,
l) wykonanie prac porządkowych związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego ewentualnych
elementów wystroju wnętrza, uszkodzonych podczas prowadzenia prac,
m) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania Systemu,
n) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, wraz z inną niezbędną dokumentacją
wskazaną przez Zamawiającego.
4. Szczegółowy zakres zadań wskazany w pkt 3 powyżej oraz sposób realizacji zamówienia i zasady
współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą przedstawione są w OPZ stanowiącym załącznik nr 1
do SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym w załącznik nr 6 do SIWZ. Z uwagi na skomplikowany
charakter zamówienia, Zamawiający zachęca Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca instalacji
Systemu w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), w godz. 8:00 – 15:00. W tym celu należy się
skontaktować z osobami wskazanymi w Rozdziale XI pkt 1 ppkt 1). W czasie wizji lokalnej Zamawiający
nie będzie udzielał żadnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia, odsyłając Wykonawców do
składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z procedurą wskazaną w Rozdziale X pkt 4 SIWZ.
5. Nomenklatura: CPV:
32.34.20.00-2 – Urządzenia głośnikowe
32.34.24.12-3 – Głośniki
31.20.00.00-8 – Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
42.14.14.10-6 – Wciągarki
44.52.30.00-2 – Zawiasy, mocowania, osprzęt
45.31.11.00-1 – Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,
45.31.40.00-1 – Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
80.51.10.00-9 – Usługi szkolenia personelu
71.62.00.00-0 – Usługi analizy
71.24.00.00-2 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania.
h)
i)
j)
k)

IV. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
V. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 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
150 dni od dnia zawarcia umowy.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału
w postępowaniu, ustalone przez Zamawiającego na podstawie art. 22 ust. 1b w związku z art. 22 ust. 1 Ustawy:
1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów wymaganych przepisami prawa.
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
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2. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
3. Zdolność techniczna lub zawodowa
1) Posiadanie wiedzy i doświadczenia
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie) zrealizował co najmniej 2 (dwa) zamówienia polegające na dostawie i montażu instalacji
stałej systemu nagłośnienia dla obiektów takich jak: sale koncertowe, teatry muzyczne, teatry, opery,
filharmonie o wartości nie mniejszej niż o wartości 1.000.000 zł brutto każde.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może być
spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców lub przez co najmniej jednego z Wykonawców
(w zakresie dotyczącym ilości zrealizowanych dostaw a nie ich wartości - Zamawiający nie
dopuszcza sumowania wartości dostaw w celu wykazania spełnienia tego warunku)
2) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
3) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu.
VIIIA Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, lub którego
upadłość ogłoszono, w rozumieniu przepisu art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; na zasadach i według przepisów prawa
tam wskazanych.
IX. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
oraz brak podstaw wykluczenia
1.

Wykonawca, w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
i art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz że spełnia warunki udziału w postępowaniu wskazane w Rozdziale VIII SIWZ
składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego w SIWZ, w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ)
sporządzonego zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16) dalej „Rozporządzenie wykonawcze Komisji UE”, dostępnym pod
następującym adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30238/Rozporzadzenie_wykonawcze_KE_2016_7.pdf

według następujących zasad:
1) JEDZ należy utworzyć/przygotować w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz złożyć zgodnie z procedurą przedstawioną
w Rozdziale XV A SIWZ.
2) Składając JEDZ, wykonawcy zobowiązani są wypełnić:
a) część II sekcję A, B, C oraz D,
b) część III sekcję A, B,
c) część III sekcję C ograniczając się do oświadczeń, w zakresie następujących podstaw wykluczenia:
i. naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa ochrony środowiska, prawa socjalnego, prawa pracy
– tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13) lit. a) i d) Ustawy,
ii. znajdowanie się w upadłości bądź likwidacji – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24
ust. 5 pkt 1) Ustawy,
iii. zawieranie z innymi Wykonawcami porozumień mających na celu zakłócenie konkurencji
– tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 20) Ustawy,
iv. bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowaniu niniejszego postępowania
– tj. w zakresie podstawy, o której mowa art. 24 ust. 1 pkt 19) Ustawy,
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v. wprowadzanie w błąd, zatajanie informacji lub niemożność przedstawienia wymaganych
dokumentów lub bezprawne uzyskanie poufnych informacji na temat niniejszego postępowania
–tj. w zakresie podstaw, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 16) – 18) Ustawy.
d) część III sekcję D w zakresie następujących, przewidzianych w przepisach krajowych, podstaw
wykluczenia:
i. wykluczenie wykonawcy w przypadku skazania za przestępstwa przeciwko wiarygodności
dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi
gospodarczemu (m.in. za przestępstwa, o których mowa w art. 270-309 Kodeksu karnego)
– tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) Ustawy
ii. wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się
o zamówienie na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (DzU z 2016 r. poz. 1541 z późn.
zm.) – tj. w zakresie podstawy, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy
iii. wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
o zamówienie (w oparciu o art. 276 Kodeksu karnego) – tj. w zakresie podstawy, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy.
e) części IV sekcja C – Zdolność techniczna i zawodowa w zakresie warunków udziału
w postępowaniu wskazanych w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ
f) części V nie należy wypełniać.
3) JEDZ musi być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy /
każdego Wykonawcy występującego wspólnie / innego podmiotu.
Instrukcja wypełniania formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia znajduje się na
stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
1A. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(dalej również „Konsorcjum”), 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 JEDZ,
o którym mowa w pkt 1 powyżej, potwierdzający brak podstaw do jego wykluczenia oraz spełnienie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykazuje spełnienie tych warunków.
1B. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych
w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1) SIWZ będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy, na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, zobowiązany będzie złożyć wraz z ofertą JEDZ,
o którym mowa w pkt 1 powyżej dotyczący każdego z tych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na zasoby
tego podmiotu, warunków udziału w postępowaniu a także przedstawić zobowiązania tych podmiotów do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.

Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu wskazanych w Rozdziale VIII SIWZ:
Ad pkt 3 – Zdolność techniczna lub zawodowa
ad ppkt 1) – Posiadanie wiedzy i doświadczenia
wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są
wykonywane, z załączeniem dowodów, o których mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia
o dokumentach, określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, (według wzoru
podanego w załączniku nr 5 do SIWZ).
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Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie
Zamawiającego zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, o której
mowa w § 5 pkt 1) Rozporządzenia o dokumentach;
2) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty
potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami
lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, o którym mowa w § 5 pkt 5)
Rozporządzenia o dokumentach;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne, o którym mowa w § 5 pkt 6) Rozporządzenia o dokumentach;
4) 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, o którym mowa w § 5 pkt 4) Rozporządzenia
o dokumentach;
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. Zasady procedury sanacyjnej „samooczyszczenia” Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 8 – 9 Ustawy:
1) Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16)-20) Ustawy,
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie
konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu
postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy,
będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się
o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
2) W okolicznościach wskazanych powyżej w pkt 4 ppkt 1) Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia odpowiednich rubryk w JEDZ oraz do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa
w pkt 4 ppkt 1) SIWZ.
3) Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w 4
ppkt 1) SIWZ.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
wezwanie Zamawiającego, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3:
1) ppkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy (§ 7 ust. 1
pkt 1) Rozporządzenia o dokumentach);
2) ppkt 4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (§ 7
ust. 1 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia o dokumentach).
Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3.
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6.

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 5 powyżej,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (§ 7 ust. 3 Rozporządzenia o dokumentach). Dokument
ten powinien być wystawiony w terminie wskazanym w pkt 5 zdanie drugie.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany
w pkt 3 ppkt 1) powyżej składa dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) powyżej w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem
zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby (§ 8 ust.1 Rozporządzenia o dokumentach). Dokument, o którym mowa
w zdaniu poprzednim powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
8. W przypadku Konsorcjum, dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt
3 (lub odpowiednio w pkt 5 – 7) oraz 3A powyżej składa każdy Wykonawca, natomiast dokumenty
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określone w Rozdziale VIII pkt 3 każdy
z nich składa w zakresie, w którym wykazuje spełnianie tych warunków.
9. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wskazanych
w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ będzie polegał, zgodnie z przepisem art. 22a Ustawy, na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany, na
potwierdzenie że podmioty te nie podlegają wykluczeniu, przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów
dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 3 oraz udowodnić, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
10. Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca polegający w niniejszym postępowaniu na zdolnościach
innych podmiotów będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów zażąda od Wykonawcy, o ile nie będzie to wynikać ze
zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 B powyżej, dokumentów określających:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego.
11. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, składane są w oryginale.
Dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX, inne niż oświadczenia, o których mowa w zdaniu
pierwszym składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
7.

12. 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).
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IX A Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego
1.

Na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć
dokumenty potwierdzające zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami urządzeń
wskazanych w tabeli Formularza sprzętowego, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp.
Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez określenie adresów stron internetowych,
na których są dostępne wszystkie wymagane informacje. Powyższe dotyczy wyłącznie urządzeń, dla
których należy wskazać model i producenta.

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.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności
składanie ofert, dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz
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
(w postaci papierowej) z zastrzeżeniem postanowienia pkt 2 poniżej oraz postanowień Rozdziału XV A
dotyczącego procedury składania JEDZ, który musi być sporządzony, pod rygorem nieważności, w postaci
elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz przekazany Zamawiającemu
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.

Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń innych niż JEDZ, 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.) - poczty elektronicznej, 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 dokumenty, o których mowa w pkt 2 powyżej za
pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

3.

4.

Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ:
1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający
zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do niego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Wnioski powinny być
przekazywane Zamawiającemu zgodnie z zasadą określoną w Rozdz. X pkt 1 SIWZ.
2) Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez
ujawniania źródła zapytania. Treść pytań oraz wyjaśnienia Zamawiający zamieści na stronie
internetowej Zamawiającego.
3) W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić
treść SIWZ. Dokonana w ten sposób zmiana, zostanie udostępniona na stronie internetowej
Zamawiającego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.15.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
8

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:
Zdzisław Staszewski, Łukasz Baska,
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
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł.
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w Rozdz. XV pkt 1
SIWZ.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2018 r., poz.
110 z późn. zm.).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 40 1130 1017 0020 1462 7820 0014
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego. Zaleca się dołączenie potwierdzenia wykonania przelewu do oferty.
5. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej
lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie
oryginału w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
w Kasie - pok. A-344, III piętro, w godz. 11:00 – 15:00 lub
wraz z ofertą, ale wówczas dokument powinien pozostać niespięty z pozostałą częścią oferty. Brak
złożenia oryginału ww. dokumentu będzie podstawą do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.
Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, oświadczenia,
o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana
odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie
wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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XIII. Termin związania ofertą
60 dni, do dnia 8.11.2018 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIV. Opis sposobu przygotowania ofert
1.

2.

3.

4.
5.

Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
Na ofertę składają się:
1) Formularz oferty przygotowany zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ,
2) Formularz sprzętowy zawierający wykaz oferowanych urządzeń wchodzących w skład Systemu
wskazanego w ofercie, sporządzony zgodnie z Wyborem Wykonawcy, według wzoru
przedstawionego w załączniku nr 2A do SIWZ dla Systemu opartego na głośnikach pasywnych
(Typ A), lub według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2B do SIWZ dla Systemu opartego
na głośnikach aktywnych (Typ B).
Do oferty należy dołączyć:
3) Pełnomocnictwa – o ile Wykonawca ustanawia pełnomocników do wykonywania czynności
w postępowaniu.
4) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu wskazanych w Rozdziale VIII pkt 3 ppkt 1) SIWZ będzie polegał, zgodnie
z przepisem art. 22a Ustawy, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów.
5) Hasło dostępu do pliku JEDZ przygotowane w sposób przedstawiony w pkt 4-5 Rozdziału XV A
SIWZ.
Wraz z ofertą należy złożyć:
6) Oświadczenie w formie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 SIWZ stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu
7) Oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1 stanowiące wstępne
potwierdzenie, że każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy
z nich wykazuje spełnienie tych warunków – w przypadku, gdy ofertę składa Konsorcjum,
o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1A SIWZ.
8) Oświadczenia w formie JEDZ, o którym mowa w Rozdziale IX pkt 1, dotyczące innych podmiotów,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie
w jakim powołuje się Wykonawca na ich zasoby (zdolności techniczne lub zawodowe) warunków
udziału w postępowaniu – w przypadku, gdy zaistnieje okoliczność, o której mowa w Rozdziale
IX pkt 1B SIWZ.
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.
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.
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Formularz oferty wraz z załącznikami, powinien być podpisany przez osobę/y upoważnioną/e do
reprezentowania Wykonawcy. Wskazane jest załączenie do oferty dokumentu, w którym ujawnione są
zasady reprezentacji Wykonawcy bądź wskazanie źródła, z którego taką informację można uzyskać.
W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, wymagane jest załączenie pełnomocnictwa
przedłożonego w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
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6. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić
w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa
wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią taką tajemnicę.
Zamawiający wymaga złożenia wyjaśnień w tym zakresie wraz z ofertą.
7. Ofertę wraz ze wskazanymi powyżej w pkt 1 ppkt 2) – 5) 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 systemu nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej)
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
sprawa nr ZP.260.15.2018,
nie otwierać przed dniem 10.09.2018 r.”
Kopertę należy również opatrzyć dokładną nazwą i adresem Wykonawcy.
8. Dokumenty określone powyżej w pkt 1 ppkt 1) - 5) należy złożyć w sposób opisany powyżej w pkt 7
w miejscu wskazanym w Rozdziale XV pkt 1 SIWZ, natomiast oświadczenia JEDZ określone
w ppkt 6) – 8) należy złożyć w sposób opisany w Rozdziale XV A do SIWZ.
9. 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.
10. 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 dnia 10.09.2018 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 10.09.2018 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.

XV A. Procedura składania JEDZ
1.

Środkiem komunikacji, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę jest poczta elektroniczna.
JEDZ należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na
adres e-mail: JEDZ@teatrwielki.pl.
UWAGA! Złożenie JEDZ na nośniku danych (np. CD, pendrive) dołączonym do oferty składanej
w formie pisemnej w sposób wskazany w Rozdziale XIV pkt 7 jest niedopuszczalne, gdyż nie będzie
spełniony ustawowy wymóg jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.

JEDZ należy utworzyć:
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1) korzystając z serwisu eESPD, poprzez wypełnienie utworzonej przez Zamawiającego za
pośrednictwem serwisu eESPD elektronicznej wersji formularza JEDZ (plik w formacie .xml
stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ),
Serwis
eESPD
został
udostępniony przez
Komisję
Europejską
pod adresem:
http://ec.europa.eu/growth/espd (bezpośredni dostęp do polskiej wersji językowej serwisu pod
adresem https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl), dostęp do serwisu eESPD
możliwy jest również na stronie Urzędu Zamówień publicznych poprzez zakładkę EZAMÓWIENIA/JEDZ pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejskidokument-zamowienia. lub
2) korzystając z innych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie
dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów przesyłanych
danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt., Zamawiający udostępnia do wykorzystania wzór JEDZ
w wersji do edycji (plik w formacie .docx) w załączniku nr 3a do SIWZ przygotowany wg wzoru
określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji UE.
3. Po utworzeniu lub wygenerowaniu dokumentu elektronicznego JEDZ należy go podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające
wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579).
4.

Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać zaszyfrowany, tj. opatrzony hasłem
dostępowym. W tym celu można posłużyć się narzędziami oferowanymi przez oprogramowanie,
w którym przygotowuje się dokument oświadczenia (np. Adobe Acrobat), lub skorzystać z dostępnych na
rynku narzędzi na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych.
Zamawiający będzie korzystał w szczególności z programu 7-Zip.

5.

Hasło dostępu do pliku JEDZ należy zamieścić w treści oferty, składanej w formie pisemnej. Treść oferty
może zawierać, jeśli to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do dokumentu, w
szczególności informacje o wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania
danych zawartych w JEDZ.

6.

Zaszyfrowany i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ należy przesłać
Zamawiającemu na wskazany powyżej w pkt 1 adres poczty elektronicznej w taki sposób, aby dokument
ten dotarł do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. W treści przesłanej wiadomości
należy wskazać numer sprawy, którego JEDZ dotyczy tzn. ZP.260.15.2018 oraz nazwę Wykonawcy albo
dowolne oznaczenie pozwalające na identyfikację Wykonawcy.

7.

Przesyłając JEDZ należy żądać potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ.

8.

Datą przesłania JEDZ będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ z serwera
pocztowego Zamawiającego.

9.

Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie
art. 26 ust. 3 ustawy Pzp; w takim przypadku Zamawiający nie wymaga szyfrowania tego dokumentu.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny
1.

2.
3.
4.
5.

Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z opisem przedmiotu
zamówienia zawartym w SIWZ. Z uwagi na skomplikowany charakter zamówienia, Zamawiający zachęca
Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej miejsc instalacji, na zasadach określonych w Rozdz. III
pkt 4 SIWZ.
Cenę oferty należy ustalić według kalkulacji własnej z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych
w opisie przedmiotu zamówienia. Tak ustalona cena będzie wynagrodzeniem ryczałtowym Wykonawcy.
Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 2 pkt 1 Ustawy.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, za wyjątkiem
okoliczności, o których mowa w art. 93 ust. 4 Ustawy.
Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia (m. in.
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6.
7.
8.

9.

koszty transportu, inne opłaty, podatki itp.) oraz będzie uwzględniała także ewentualne opusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę.
Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań alternatywnych).
Cena winna być podana cyfrowo i słownie w złotych lub w innej wskazanej walucie z zaokrągleniem do
dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku, gdy cena oferty będzie podana w innej walucie niż polska np. w EUR, CHF, GBP, USD
należy wskazać tę walutę odpowiednio w Formularzu oferty. Cena podana w walucie obcej, dla
porównania, w kryterium „cena” będzie przeliczona na złote według średniego kursu walut w NBP
obowiązujący 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 1 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
Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:
1. Cena – (C)
2. Jakość dźwięku– (J)
3. Okres gwarancji – (G)

55 %
35 %
10 %

Ad 1
Cena – C – 55%
Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 pkt, inne proporcjonalnie mniej według wzoru:
najniższa cena brutto
Ocena punktowa (C) = --------------------------------------------------- x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Ad 2
Jakość dźwięku– J – 35%
W kryterium „Jakość dźwięku” oceniana będzie udostępniona Zamawiającemu wersja demonstracyjna
systemu nagłośnienia frontalnego, składającego się ze wskazanych w Ofercie (odpowiednio do
oferowanego Systemu Typu A lub Systemu Typu B) głośników i wzmacniaczy/procesorów DSP oraz
okablowania. Podstawą oceny ofert w tym kryterium będzie ocena słuchowa dokonana drogą odsłuchu
specjalnie wybranych fragmentów utworów muzycznych, przeprowadzona przez grupę słuchaczy
wyłonionych spośród osób będących późniejszymi użytkownikami Systemu lub związanych z realizacją
dźwiękową spektakli i innych wydarzeń.
Sposób udostępnienia wersji demonstracyjnej nagłośnienia, zasady oceny i przyznawania punktacji przez
grupę słuchaczy przedstawiony jest w załączniku A do SIWZ pod nazwą Procedura oceny ofert w kryterium
„Jakość dźwięku”.
Oferta z największą liczbą przyznanych podpunktów w ramach Oceny łącznej otrzyma 100 pkt, pozostałe
proporcjonalnie mniej według wzoru:
Ocena łączna oferty badanej (w ppkt))
Ocena punktowa (J) = --------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Najwyższa Ocena łączna spośród badanych ofert (w ppkt)
Jeżeli Wykonawca nie udostępni wersji demonstracyjnej systemu nagłośnienia, jego oferta otrzyma w tym
kryterium 0 pkt.
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Ad 3
Okres gwarancji – G – 10%
Ocenie będzie podlegać okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na oferowany System i jego
elementy zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w § 8 wzoru umowy.
Do wyliczenia punktacji zastosowana będzie liczba miesięcy udzielonej gwarancji wskazana przez
Wykonawcę w pkt 2 Formularza oferty (załącznik nr 2 do SIWZ).
Oferta z okresem gwarancji 36 miesięcy lub dłuższym otrzyma 100 pkt, pozostałe (minimum 12 miesięcy)
proporcjonalnie mniej według poniższego wzoru:
okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach, min. 12 miesięcy)
Ocena punktowa (G) = ---------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
najdłuższy okres gwarancji (w miesiącach, max. 36 miesięcy)
Oferty z okresem gwarancji krótszym niż 12 miesięcy zostaną odrzucone.
Sposób wyznaczenia końcowej oceny oferty:
Ko=C x 55% + J x 35% + G x 10%
Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą końcową oceną (Ko). Ocena ofert zostanie
przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryteria.
XVIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
1. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie najwyżej oceniona i na wezwanie Zamawiającego złoży, wskazane
w Rozdziale IX i IXA, oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych w SIWZ oraz brak podstaw
wykluczenia, Zamawiający, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1 i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a Ustawy,
zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania
faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
2. Umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż po upływie terminu na wniesienie odwołań lub ogłoszeniu
przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
3. W przypadku udzielenia zamówienia Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia
Zamawiający przed podpisaniem umowy może zażądać złożenia umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
XIX Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zwanego dalej Zabezpieczeniem, w wysokości
7 % wartości (ceny) oferty brutto.
2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości.
3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) W pieniądzu,
2) W poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) W gwarancjach bankowych,
4) W gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (DzU z 2018 r., poz.
110 z późn. zm.).
4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 83 1130 1017 0020 1462 7820 0016
1.
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5. Wniesienie Zabezpieczenia w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie (pkt 2 powyżej)
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
6. Zabezpieczenie wnoszone w formie ww. gwarancji lub poręczeń należy złożyć w formie oryginału
w siedzibie Zamawiającego, w Kasie - pok. A-344 III piętro w godz. 11:00 – 15:00. Z treści gwarancji
(poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być
podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany zabezpieczenia na jedną lub kilka z ww.
form zabezpieczenia.
8. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokości.
9. Sposób zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawiony jest we wzorze umowy
(Załącznik 6 do SIWZ).
10. Jeżeli Zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
XX. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od
Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
1. Wzór umowy przedstawiony jest w Załączniku nr 6 do SIWZ.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 Ustawy, przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty. Zakres, charakter zmian oraz
warunki ich wprowadzenia przedstawione są we wskazanym powyżej w pkt 1 wzorze umowy.
XXI Informacje w sprawie podwykonawstwa
1.
2.

3.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, w tym prace związane
z rozmieszczeniem i instalacją Systemu.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców (o ile jest to
wiadome) w JEDZ – część II sekcja D.
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu
nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania
o udzielenie zamówienia.

XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania
o udzielenie zamówienia
1. Wykonawcy, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Ustawy.
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
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
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4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
Ustawy albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób, a w przypadku odwołania
dotyczącego treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ w terminie 10 dni odpowiednio od
dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej.
5. Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy
zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej
albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w sposób określony w art. 180 ust.5 Ustawy.
XXIII. Inne.
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 systemu nagłośnienia Sali
Młynarskiego (Sceny Kameralnej) Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”, sprawa nr
ZP.260.15.2018 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 a także inne podmioty publiczne
na podstawie odrębnych przepisów;
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. Z zastrzeżeniem, że jeśli
wymogi dotyczące przechowywania dokumentacji zgodnie z warunkami realizacji umowy
o dofinansowanie, o której mowa w Rozdziale II pkt 2) SIWZ, nakładają na Zamawiającego dłuższy
termin niż wskazany powyżej, dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
prawidłowego udokumentowania udzielania zamówienia w ramach projektu;
6) 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;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
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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 1
Opis przedmiotu zamówienia wraz załącznikami 1 – 5
Nr A Procedura oceny ofert w kryterium „Jakość dźwięku”
Nr 2
Formularz oferty
Nr 2A Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, System oparty na głośnikach pasywnych (Typ A) –
Formularz sprzętowy
Nr 2B Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, System oparty na głośnikach aktywnych (Typ B) –
Formularz sprzętowy
Nr 3
Elektroniczna wersja formularza JEDZ (plik w formacie .xml)
Nr 3a Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) wersja do edycji (plik w formacie .docx)
Nr 4 Informacja w sprawie przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Nr 5 Wykaz dostaw
Nr 6
Wzór umowy
Załączniki nr 2A lub 2B (w zależności od oferowanego Typu systemu) należy złożyć wraz z ofertą w postaci
papierowej.
Załączniki nr 3 lub 3a (w zależności od sposobu sporządzania JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Załącznik nr 1
do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
„Dostawa systemu nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej)
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”
sprawa nr ZP.260.15.2018
I. Informacje wstępne:
1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i kalibracja systemu
nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej) Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie
obejmującego nagłośnienie widowni oraz nagłośnienie sceny (monitorowe) wraz elementami mechaniki
scenicznej oraz klimatyzacji (dalej łącznie System) w oparciu o wymagania określone w poniższym Opisie
Przedmiotu Zamówienia, a także przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Systemu.
2) W Sali Młynarskiego odbywać się będą wydarzenia artystyczne dla około 250 widzów. Scena Kameralna
realizuje wydarzenia artystyczne związane z działalnością instytucji (przedstawienia baletowe, operowe
oraz koncerty). Poza typową działalnością, sala ta wykorzystywana jest do realizacji wykładów, eventów
z towarzyszeniem orkiestry lub zespołów muzyki rozrywkowej. Sala Młynarskiego będzie miała za
zadanie umożliwić występ artystyczny na możliwie najwyższym poziomie w różnego typu scenariuszach.
Niektóre scenariusze będą wymagały zmiany konfiguracji i lokalizacji zestawów głośnikowych i konsolet
fonicznych.
3) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:
a) sporządzenie na rzecz Zamawiającego Projektu wykonawczego systemu nagłośnienia Sali
Młynarskiego (Projekt), zgodnie z wymaganiami i wytycznymi zawartymi w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, zapewniającego uzyskanie założonych funkcjonalności ww. Systemu oraz osiągnięcie
przez niego założonych w OPZ parametrów akustycznych.
Projekt będzie obejmować następujące opracowania:
i) Dokumentację projektową składającą się z następujących elementów:
(1) rysunków rozmieszczenia urządzeń i elementów systemów; rzutów, przekrojów;
(2) opisu działania Systemu zestawienia urządzeń wraz z parametrami technicznymi;
(3) przebiegu tras kablowych;
(4) projektu zasilania Systemu;
(5) zestawienia zysków ciepła oraz obliczeń wraz z doborem urządzeń wentylacji – klimatyzacji;
(6) schematu blokowego Systemu i wszystkich połączeń;
(7) rysunków szaf teletechnicznych;
(8) rysunków konstrukcji wsporczych wraz z obliczeniami;
(9) opisu interfejsów użytkownika;
(10) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
ii) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót montażowych, specyfikację techniczną
urządzeń, opis techniczny (szczegółowa specyfikacja dobranych urządzeń wraz z parametrami
technicznymi).
b) wykonanie niezbędnych prac demontażowych,
c) dostawę i montaż wszystkich urządzeń niezbędnych do stworzenia Systemu, w tym urządzeń
bezpośrednio wskazanych w ofercie Wykonawcy;
d) wykonanie niezbędnych instalacji Systemu zgodnie z wymogami OPZ,
e) wykonanie tras kablowych,
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wykonanie przyłączy sygnałowych,
wykonanie klimatyzacji pomieszczenia amplifikatorni i rozdzielni Systemu,
wykonanie elementów mechaniki scenicznej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. II.6 OPZ,
programowanie urządzeń,
uruchomienie Systemu,
przeprowadzenie testów akustycznych Systemu w tym wykonanie pomiarów końcowych
elektroakustycznych i kalibracja Systemu,
l) wykonanie prac porządkowych związanych z przywróceniem do stanu pierwotnego ewentualnych
elementów wystroju wnętrza, uszkodzonych podczas prowadzenia prac,
m) przeszkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania Systemu (ok. 15
osób),
n) opracowanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej, wraz z kartami katalogowymi, atestami
higienicznymi, deklaracjami właściwości użytkowych i innymi dokumentami prawnie wymaganymi
w zakresie zastosowanych materiałów i urządzeń oraz pliku z zapisanymi ustawieniami fabrycznymi
urządzeń (fabryczny preset) a także pliku z zapisanymi ustawieniami Systemu (preset – „scena
kameralna0”) po jego wystrojeniu (obydwa pliki winny być dostarczone na nośniku typu pendrive
lub karta SD).
f)
g)
h)
i)
j)
k)

4) Realizacja zamówienia będzie się odbywać w dwóch częściach.
a) Część I obejmuje zakres wskazany w pkt 2) a) powyżej
b) Część II obejmuje zakres wskazany w pkt 2) b) – n) powyżej
5) Każdy z Wykonawców może, według własnego wyboru, zaoferować System oparty na głośnikach
pasywnych (TYP A) albo aktywnych (TYP B) zgodnie ze specyfikacją zawartą w Opisie Przedmiotu
Zamówienia i odpowiednio załącznikach 2A lub 2B do SIWZ. Bez względu na zaoferowaną technologię
(aktywne/pasywne) System musi umożliwiać uzyskanie parametrów wskazanych w pkt I OPZ oraz
spełniać warunki określone w pkt II OPZ w tym (wg wyboru Wykonawcy) wynikających z załącznika 2A
albo załącznika 2B do SIWZ.
6) Zadanie nie obejmuje dostawy systemu konsolet fonicznych a jedynie wykonanie instalacji
umożliwiających w przyszłości dalszą rozbudowę Systemu oraz wyposażenie sceny w konsolety foniczne,
mikrofony, etc.
7) Ramowe wymagania Systemu:
a) nagłośnienie frontowe nie może ograniczać widoczności akcji scenicznej;
b) nagłośnienie sceny musi umożliwiać odsłuch artystom występującym na scenie;
c) zmiana konfiguracji Systemu powinna być łatwa w obsłudze, tj. dająca możliwość zmiany
konfiguracji przez jedną lub dwie osoby. Zestawy głośnikowe nagłośnienia frontowego muszą być
montowane na wyciągarkach elektrycznych;
d) Wszystkie kolumny głośnikowe, wzmacniacze mocy/procesory DSP muszą tworzyć jednorodny
System. Wszystkie kolumny głośnikowe i wzmacniacze mocy/procesory DSP (w zależności od
zaoferowanego typu – A lub B) wchodzące w skład Systemu muszą być sterowane za pomocą tego
samego dedykowanego oprogramowania. Nie dopuszcza się rozwiązań, które wymagałyby
konieczności stosowania odrębnego (innego niż wspólne dla całości) oprogramowania służącego do
konfiguracji parametrów akustycznych dla poszczególnych kolumn głośnikowych, wzmacniaczy
mocy czy procesorów DSP.
e) w celu zapewnienia możliwości jednorodnej konfiguracji parametrów akustycznych Systemu,
maksymalizacji wykorzystania możliwości technicznych głośnikowym, a także ich ochrony przed
uszkodzeniem, zaoferowane wzmacniacze mocy (w przypadku Systemu typu A) muszą być wskazane
w dokumentacji technicznej głośników, jako dedykowane do pracy z zaoferowanymi zestawami
głośnikowymi. Nie dopuszcza się zaoferowania wzmacniaczy, których użycie groziłoby naruszeniem
warunków gwarancji producenta dla zaoferowanych głośników;
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f) wymaga się, aby wszystkie przyłącza sygnałowe były odporne na codzienną eksploatację
i uszkodzenia mechaniczne i wykonane z blachy malowanej proszkowo;
g) transmisja sygnału pomiędzy stanowiskami realizatora dźwięku a sceną powinna odbywać się
w domenie cyfrowej;
h) wszystkie oferowane urządzenia powinny pochodzić z seryjnej produkcji. Niniejsze nie dotyczy
przyłączy sygnałowych oraz tablic i paneli przyłączeniowych;
i)

w celu zwiększenia możliwości konfiguracyjnych (w zależności od potrzeb Zamawiającego
wynikających z prowadzonej działalności i specyfikacji spektakli, koncertów i innych wydarzeń
artystycznych) wymaga się, aby kolumny głośnikowe - frontfill oraz kolumny głośnikowe efektowe
były tym samym modelem urządzenia.

j)

w celu zwiększenia możliwości konfiguracyjnych (w zależności od potrzeb Zamawiającego
wynikających z prowadzonej działalności i specyfikacji spektakli, koncertów i innych wydarzeń
artystycznych) wymaga się, aby wszystkie kolumny głośnikowe niskotonowe były tym samym
modelem urządzenia.

k) w celu zapewnienia możliwości wykorzystania kolumn głośnikowych wchodzących w skład Systemu
w różnych konfiguracjach/ustawieniach (w zależności od potrzeb Zamawiającego wynikających z
prowadzonej działalności i specyfikacji spektakli, koncertów i innych wydarzeń artystycznych)
wymaga się, aby każda kolumna głośnikowa mogła być obsługiwana przez każdy z zaoferowanych
wzmacniaczy mocy/procesorów DSP (w zależności od zaoferowanego typu Systemu) zgodnie z
funkcjonalnością obu urządzeń.
8) Minimalne parametry akustyczne składowych Systemu:
a) nagłośnienie frontowe w konfiguracji I (zgodnie z pkt II.1 ppkt 6) lit. a OPZ) - (dwa grona głośnikowe
po 6 modułów liniowych na stronę, 2 moduły niskotonowe i 4 zestawy frontfill) musi zapewniać, na
widowni poziom ciśnienia akustycznego o wartości nie mniejszej niż 109 dB +/- 3 dB na 95%
powierzchni widowni (sygnał szerokopasmowy),
b) nagłośnienie frontowe w konfiguracji II (zgodnie z pkt II.1 ppkt 6) lit. b OPZ) (dwa grona głośnikowe
po 4 moduły liniowe na stronę, 2 moduły niskotonowe i 4 zestawy frontfill) musi zapewniać, na
widowni poziom ciśnienia akustycznego o wartości nie mniejszej niż 106 dB +/- 3 dB na 95%
powierzchni widowni,
c) wskaźnik transmisji mowy STI na obszarze widowni przy użyciu zaoferowanego Systemu
nagłośnieniowego w obu ww. konfiguracjach musi wynosić nie mniej niż: 0,65,
d) nagłośnienie monitorowe, o którym mowa w pkt II.2 1) a) musi zapewniać, na scenie poziom ciśnienia
akustycznego o wartości nie mniejszej niż 104 dB +/- 3 dB na 90% powierzchni sceny.
9) Typów Systemów A i B nie można łączyć. W zależności od wybranego typu (A albo B), Wykonawca
wskazuje rodzaj zaoferowanego Systemu wypełniając odpowiednio załącznik 2A albo załącznik 2B
do SIWZ. W przypadku zaoferowania obydwu typów Systemów przez tego samego Wykonawcę,
jego oferta zostanie odrzucona.
10) Ze względu na estetykę i funkcjonalność Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej), sposób prowadzenia
instalacji będzie podlegać ostatecznym uzgodnieniom z Zamawiającym, a w przypadku istotnej ingerencji
w substancję budynku z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
II.

Opis części składowych Systemu

II.1 Nagłośnienie widowni
1) Nagłośnienie widowni musi się składać z:
a) nagłośnienia frontowego obejmującego kolumny głośnikowe szerokopasmowe pracujące
w konfiguracji line array (12 szt.), kolumny głośnikowe typu front fill (4 szt.) oraz kolumny
głośnikowe niskotonowe (2 szt.),
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.15.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
20

b) nagłośnienia tylnego - efektowego obejmującego kolumny głośnikowe efektowe (2 szt.).
2) Nagłośnienie frontowe musi składać się z zestawów głośnikowych szerokopasmowych, zawieszonych po
dwóch stronach okna scenicznego, na przodzie sceny.
3) Za reprodukcję niskich tonów odpowiadać muszą zestawy głośnikowe niskotonowe ustawiane po bokach
orkiestronu.
4) Za prawidłową lokalizację źródła dźwięku i dogłośnienie pierwszych rzędów muszą odpowiadać zestawy
głośnikowe szerokopasmowe typu frontfill. Zestawy musza być ustawione na przodzie orkiestrionu,
mocowane do jego brzegu przy użyciu mobilnych uchwytów montażowych, co pozwoli na ich
przekładanie w zależności od możliwości inscenizacyjnych.
5) Na potrzeby odtworzenia efektów, materiałów dźwiękowych z tyłu widowni System musi posiadać 2
zestawy głośnikowe efektowe.
6) Nagłośnienie widowni musi posiadać możliwość zmiany konfiguracji:
a) Konfiguracja I – koncertowy, zawieszone dwa grona głośnikowe po 6 modułów szerokopasmowych
każdy i 2 zestawy niskotonowe obok orkiestronu.
b) Konfiguracja II – balet inne mniej wymagające wydarzenia artystyczne, zawieszone dwa grona
głośnikowe po 4 moduły szerokopasmowe każdy i 2 zestawy nisko tonowe.
c) Konfiguracja III – umożliwiający konfigurację zestawów głośnikowych w systemie surround,
zawieszone trzy grona głośnikowe po 4 moduły szerokopasmowe każdy i 2 zestawy nisko tonowe,
oraz zestawy tylne efektowe.
7) W przypadku zaoferowania Systemu opartego na głośnikach pasywnych (Typ A), wszystkie zestawy
głośnikowe nagłośnienia widowni muszą być zasilane z dostarczonych przez Wykonawcę dedykowanych
wzmacniaczy mocy, wyposażonych w procesor sygnałowy DSP umożliwiający regulację parametrów
sygnału, m. in. opóźnienia, korekcji charakterystyki częstotliwościowej. System musi posiadać możliwość
zapamiętania ustawień parametrów przypisanych do konkretnych scenariuszy czy wydarzeń artystycznych.
Zaoferowane wzmacniacze mocy muszą mieć możliwość zastosowania fabrycznych presetów/ustawień.
Wzmacniacze zostaną zainstalowane w szafie teletechnicznej, w pomieszczeniu amplifikatorni zgodnie z
załącznikiem 1 do OPZ.
8) W przypadku zaoferowania Systemu opartego na głośnikach aktywnych (Typ B), zestawy głośnikowe
nagłośnienia widowni muszą być podłączone do dostarczonych przez Wykonawcę procesorów
sygnałowych DSP umożliwiających regulację parametrów sygnału, m. in. opóźnienia, korekcji
charakterystyki częstotliwościowej. System musi posiadać możliwość zapamiętania ustawień parametrów
przypisanych do konkretnych scenariuszy czy wydarzeń artystycznych. Procesory DSP zostaną
zainstalowane w szafie teletechnicznej, w pomieszczeniu amplifikatorni zgodnie z załącznikiem 1 do OPZ.
9) System bez względu na wybrany typ (A lub B), musi posiadać możliwość zapamiętania ustawień
parametrów przypisanych do konkretnych scenariuszy czy wydarzeń artystycznych za pomocą tego
samego oprogramowania dla całego Systemu.
10) Wymagania dla poszczególnych kolumn głośnikowych Systemu znajdują się w załączniku nr 2A oraz
załączniku nr 2B do SIWZ (w zależności od wyboru przez Wykonawcę Systemu opartego na głośnikach
pasywnych - typ A albo aktywnych – typ B), preferowana lokalizacja poszczególnych kolumn
(z wyłączeniem urządzeń mobilnych) znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian lokalizacji poszczególnych kolumn głośnikowych, pod warunkiem uzgodnienia zmian
z Zamawiającym.
II. 2 Nagłośnienie sceny (monitorowe)
1) Nagłośnienie sceny będzie wykorzystywane jako odsłuch dla artystów występujących na scenie podczas
spektakli baletowych oraz dla muzyków podczas koncertów muzyki rozrywkowej. Dla zapewnienia ww.
funkcjonalności, Zamawiający przewiduje dwa systemy monitorowe:
a) Zestawy głośnikowe szerokopasmowe zawieszone przy barierach balkonów technicznych po prawej
i lewej stronie sceny (łącznie 8 szt.), po jednym zestawie głośnikowym zawieszonym z przodu sceny
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na wieżach portalowych (łącznie 2 szt.) oraz dwa zestawy nisko tonowe, zawieszone na sztankiecie
po środku sceny.
b) 4 szt. mobilnych monitorów podłogowych, które mogą być ustawiane w dowolnej konfiguracji na
scenie.
2) W przypadku zaoferowania Systemu opartego na głośnikach pasywnych (Typ A), wszystkie zestawy
głośnikowe nagłośnienia sceny muszą być zasilane z dostarczonych przez Wykonawcę dedykowanych
wzmacniaczy mocy, wyposażonych w procesor sygnałowy DSP umożliwiający regulację parametrów
sygnału, m. in. opóźnienia, korekcji charakterystyki częstotliwościowej. Wzmacniacze zostaną
zainstalowane w szafie teletechnicznej, w pomieszczeniu amplifikatorni.
3) W przypadku zaoferowania Systemu opartego na głośnikach aktywnych (Typ B), wszystkie zestawy
głośnikowe nagłośnienia sceny muszą być podłączone do dostarczonych przez Wykonawcę procesorów
sygnałowych DSP umożliwiających regulację parametrów sygnału, m. in. opóźnienia, korekcji
charakterystyki częstotliwościowej. Procesory DSP zostaną zainstalowane w szafie teletechnicznej,
w pomieszczeniu amplifikatorni.
4) System bez względu na wybrany typ (A albo B) musi posiadać możliwość zapamiętania ustawień
parametrów przypisanych do konkretnych scenariuszy czy wydarzeń artystycznych za pomocą tego
samego oprogramowania dla całego Systemu.
5) Wymagania dla poszczególnych kolumn głośnikowych Systemu znajdują się w załączniku nr 2A oraz
załączniku nr 2B do SIWZ (w zależności od wyboru przez Wykonawcę Systemu opartego na głośnikach
pasywnych - typ A albo aktywnych – typ B), preferowana lokalizacja poszczególnych kolumn
(z wyłączeniem urządzeń mobilnych) znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający dopuszcza
możliwość zmian lokalizacji poszczególnych kolumn głośnikowych, pod warunkiem uzgodnienia zmian
z Zamawiającym.
II.3 Instalacja sieci strukturalnej i sygnałowej
1) System musi być wyposażony w instalację sieci strukturalnej umożliwiającą transmisję cyfrowych
sygnałów fonicznych oraz sterujących pomiędzy urządzeniami Systemu oraz elementami wyposażenia
stanowisk realizatora dźwięku.
2) Okablowanie sieci musi zostać poprowadzone do przyłączy sygnałowych zlokalizowanych w obrębie
sceny, widowni oraz do stanowisk realizatorów dźwięku.
3) Infrastruktura musi zapewnić przesyłanie sygnałów audio z pełną redundancją pomiędzy urządzeniami.
4) Z racji tego, że Zamawiający posiada Studio Emisji i Rejestracji Audio-Video, infrastruktura Systemu
musi zapewnić połączenie światłowodowe pomiędzy amplifikatornią a pomieszczeniem serwerowni
znajdującej się na tej samej kondygnacji w pomieszczeniu R 584.
5) Podstawowe wytyczne w zakresie prowadzenia i wykonania tras kablowych:
a) wszystkie przepusty kablowe przechodzące przez przegrody ogniowe należy zabezpieczyć
zabezpieczeniem p.poż w odpowiedniej klasie ochronności (EI60/EI120), zgodnie z Ekspertyzą
pożarową, której fragment stanowi załącznik nr 2 do OPZ,
b) podczas realizacji połączeń sygnałowych należy zostawić zapasy przewodu nie mniejsze niż 2 m,
c) trasy kablowe należy wykonać z koryt perforowanych stalowych ocynkowanych,
d) koryta stalowe należy uziemić,
e) elementy cięte szlifierką powinny być zabezpieczone farbą cynkową,
f) trasy powinny zawierać miejsca na ewentualne dodatkowe przewody,
g) obciążenie trasy nie może przekraczać obciążenia maksymalnego, podanego przez producenta koryt
systemowych,
h) obwody zasilające należy prowadzić w niezależnych korytach od obwodów sygnałowych,
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i) w przypadku równoległego prowadzenia tras z obwodami elektrycznymi i sygnałowymi należy
zachować odległość pomiędzy trasami min 1 m, w przypadku mniejszych odległości wynikających
z warunków faktycznych, odległość tą można ograniczyć do min. 50cm,
j) krzyżowanie trasy kablowej zawierającej obwody elektryczne z trasą zawierającą obwody sygnałowe
należy wykonać pod kątem prostym,
k) przekrój żył w wewnętrznych liniach zasilających WLZ powinien być powiększony o jeden stopień w
stosunku do wyliczonego metodami podanymi w normach i przepisach,
l) do przewodów WLZ należy położyć dodatkowy przewód uziemiający,
m) nie dopuszcza się prowadzenia przewodów z przecięciami, odgałęzieniami oraz z uszkodzoną izolacją,
n) przewody należy prowadzić w sposób uniemożliwiający połączenie ze sobą przewodów.
6) Szczegółowy opis poszczególnych przyłączy znajduje się w załączniku nr 2A oraz załączniku nr 2B do
SIWZ (w zależności od wyboru przez Wykonawcę Systemu opartego na głośnikach pasywnych - typ A
albo aktywnych – typ B), preferowana lokalizacja przyłączy znajduje się w załączniku nr 1 do OPZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian lokalizacji poszczególnych przyłączy, pod warunkiem
uzgodnienia zmian z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania niezbędnych tras
kablowych służących do zapewnienia sprawności i funkcjonalności Systemu zgodnie z OPZ.
II.4 Wejścia foniczne i akcesoria
1) System musi być wyposażony w szafy teletechniczne, puszki przyłączeniowe, panele przyłączeniowe,
okablowanie w postaci przewodów mobilnych umożliwiających bezpośrednie połączenie urządzeń oraz
stałych tras kablowych i inne niezbędne według Wykonawcy elementy zapewniające sprawność Systemu.
2) Przyłącza sygnałowe audio muszą być wykonane z giętej stalowej blachy, malowane na kolor czarny
proszkowo.
3) Wszystkie trasy kablowe prowadzone muszą być w możliwie estetyczny sposób, tak aby nie ingerowały
w ogólny widok Sali Młynarskiego. W przypadku konieczności prowadzenia tras kablowych przez strefę
reprezentacyjną Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej), Wykonawca zobowiązany będzie do
poprowadzenia ich pod istniejącymi okładzinami ściennymi i podłogowymi, jednocześnie zapewniając
doprowadzenie okładzin ściennych i podłogowych do stanu sprzed ich demontażu.
4) Szczegółowy opis poszczególnych przyłączy znajduje się w załączniku nr 2A oraz załączniku nr 2B do
SIWZ (w zależności od wyboru przez Wykonawcę Systemu opartego na głośnikach pasywnych - Typ A
albo Systemu opartego na głośnikach aktywnych Typ B), preferowana lokalizacja przyłączy znajduje się
w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian lokalizacji poszczególnych
przyłączy, pod warunkiem uzgodnienia zmian z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest do
zaprojektowania niezbędnych tras kablowych służących do zapewnienia sprawności i funkcjonalności
Systemu zgodnie z OPZ.
II.5 Elektryka i wentylacja
1) Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania niezbędnych instalacji elektrycznych
zasilających cały System, a także instalacji klimatyzacji kompensującej wydatek ciepła urządzeń
elektroakustycznych w pomieszczeniu amplifikatorni.
2) W celu zminimalizowania ryzyka przenikania zakłóceń elektromagnetycznych do Systemu od takich
źródeł jak regulatory tyrystorowe systemu oświetleniowego, instalacje zasilające System należy wykonać
wg przyjętych poniżej zasad:
a) System należy zasilić z jednego źródła zasilania, z głównej rozdzielni RG101 wskazanej w zał. 1 do
OPZ z pominięciem rozdzielni pośrednich. W rozdzielni głównej należy przewidzieć możliwość
wyboru fazy mającej najmniejszy poziom zakłóceń elektromagnetycznych;
b) Nie dopuszcza się zasilania urządzeń niewchodzących w skład Systemu z jego rozdzielni;
c) Nie dopuszcza się rozdziału zasilania urządzeń elektroakustycznych między 3 fazy zasilania, wyjątek
stanowi zasilanie wzmacniaczy mocy (jeśli dotyczy);
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d) W ramach projektu elektrycznego należy przewidzieć rozdzielnię systemu elektroakustycznego wraz
z doprowadzonym zasilaniem oraz z wyposażeniem. Rozdzielnię należy zlokalizować
w pomieszczeniu amplifikatorni;
e) Wyłączniki sterujące do załączania rozdzielnic powinny być wyposażone w sygnalizację stanu
załączenia lub wyłączenia zasilania urządzeń;
f) Należy doprowadzić linie zasilające do lokalizacji przewidzianych dla podłączenia urządzeń
elektroakustycznych wymagających zasilania:
i)
ii)
iii)
iv)

pomieszczenie amplifikatorni,
pomieszczenie realizatora dźwięku,
stanowiska realizatora dźwięku na widowni,
stanowiska realizatorów dźwięku/multimediów na scenie,

v) przy przyłączach sygnałowych Systemu zlokalizowanych na scenie i balkonie technicznym.
3) W pomieszczeniu amplifikatorni zostaną zainstalowanie urządzenia generujące ciepło. Należy
przewidzieć klimatyzację kompensującą wydatek ciepła urządzeń elektroakustycznych dostosowany do
zaoferowanych urządzeń.
4) Wykonawca zobligowany jest do dokonania stosownych obliczeń wydatku ciepła z zaoferowanych
urządzeń oraz dokonać doboru urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych niezbędnych do zbilansowania
wydatku cieplnego wyposażenia amplifikatorni.
II.6 Elementy mechaniki scenicznej
1) Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy i instalacji elementów mechaniki scenicznej
Systemu zgodnie z wymogami określonymi w OPZ, w tym z uwzględnieniem wytycznych zawartych w
opinii konstrukcyjnej konstrukcji zadaszenia sceny kameralnej (stanowiących załącznik nr 3 do OPZ).
2) Wyciągi gron głośnikowych służyć będą do podwieszania zaoferowanych zestawów nagłośnienia
frontowego (grona). Przewiduje się trzy wyciągi zlokalizowane w przestrzeni nad proscenium Sali
Kameralnej.
3) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i udziału w przeprowadzeniu procedury odbioru
urządzeń przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskania stosownych dokumentów w tym zakresie.
4) Sugerowana lokalizacja poszczególnych wyłączników awaryjnych oraz wyciągów głośnikowych znajduje
się w załączniku nr 1 do OPZ. Zamawiający dopuszcza zmianę tych lokalizacji, jednak z uwagi na
konieczność zapewnienia odpowiedniej widoczności sceny, wszelkie zmiany w zakresie tej lokalizacji
wymagają uzgodnienia z Zamawiającym.
5) Wymagania techniczne dla systemu mechaniki scenicznej:
Parametr
urządzenia

Wartość, opis, jednostka

Przeznaczenie

-

Pozycjonowanie pionowe oraz transport elementów nagłośnienia

Warunki pracy

-

Niski poziom natężenia światła oraz zaciemnienie; próby oraz realizacje
widowisk.

Użytkowanie

-

Do 10 cykli roboczych dziennie

Typ wciągarek

-

3 komplety linowych bębnowych wciągarek z rowkowym bębnem bez
możliwości nawijania lina na linę
System wciągarek musi być wyposażony w zawijaki kabli gron
głośnikowych

-

Sterowanie

-

Wyposażona w podwójny hamulec i przekładnię samohamowalną

-

System sterowania napędami - przenośny pulpit do lokalnego sterowania
(przenośny panel operatorski), panel awaryjny, system wyłączników
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Parametr
urządzenia

Wartość, opis, jednostka

-

Monitorowanie

-

awaryjnych (co najmniej 3 szt.) oraz zintegrowany systemem sterowania
napędami umożliwiający jednoczesny ruch od jednej do trzech wciągarek.
Miękki start i stop
Układ wyposażony w wyłączniki krańcowe i awaryjne
Umożliwiające pomiar, zapis i odtworzenie pozycji gron głośnikowych
(możliwość zdefiniowania w pamięci co najmniej 4 wysokości)
Wyposażona w zespół enkoderów odpowiedzialnych za parametryzację
ruchu wyciągu

Tolerancja

-

Dokładność położenia: ±10mm
Dokładność powtarzalności: ±10mm

Ilość lin

-

Minimum 2 liny pozycjonujące grona głośnikowe na wciągarkę

Obciążenie
użytkowe

-

Udźwig niezbędny do zapewnienia nośności zaoferowanych zestawów
głośnikowych

Skok

-

Umożliwiający zawieszenie gron głośnikowych 0,5 m lub niżej nad
powierzchnią sceny

Prędkość

-

Umożliwiająca zjazd grona głośnikowego do najniższego punktu w nie
dłużej niż 1 minutę

-

Panel pełniący funkcję kontrolno-sterującą, wizualizujący ruch napędów
oraz umożliwiający odczyt zdarzeń i komunikatów systemowych.
Sterowanie napędami realizowane poprzez graficzny interfejs, 7” ekran,
sprzętowe przyciski kierunkowe oraz monostabilny przycisk aktywujący
Panel wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa.
Możliwość zawieszenia na szyi z pomocą pasa
Panel umożliwiający sterowanie dowolną liczbą wybranych wciągarek
Połączony z puntem przyłączeniowym co najmniej 10 metrowym kablem
umożliwiając przemieszczanie się w obrębie sceny

Przenośny
operatorski

panel

Panel awaryjny

-

Panel umożliwiający sterowanie pojedynczym napędem bez udziału
sterownika nadrzędnego.
Panel wyposażony w sprzętowe przyciski kierunkowe oraz monostabilny
przycisk aktywujący, przełącznik stacyjkowy załączający styczniki główne,
Wyposażony w przełącznik stacyjkowy umożliwiający pominięcie
wyłączników krańcowych awaryjnych.

III. Wytyczne do opracowania Harmonogramu rzeczowo-finansowego
1) Wykonanie przedmiotu zamówienia może nie odbywać się w sposób ciągły. Przerwa może być
spowodowana uwarunkowaniami organizacyjnymi Zamawiającego, przy czym Zamawiający
oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby realizacja Umowy odbywała się w sposób niezakłócony.
Powyższe utrudnienia w realizacji przedmiotu zamówienia powinny zostać uwzględnione przez
Wykonawcę w HRF (Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym) przy określaniu terminu zakończenia
całości przedmiotu zamówienia jak i poszczególnych prac stanowiących czynności harmonogramowe.
2) Z uwagi na specyfikę pracy Teatru należy przewidzieć prowadzenie prac także w nocy.
3) Prowadzenie prac głośnych będzie możliwe po uprzednim przeanalizowaniu przez Zamawiającego
wspólnie z Wykonawcą, czy oddziaływanie tych prac na strefy (głównie: foyer, Sala Moniuszki, Sale
Prób Chóru), w których prowadzona działalność wynikająca z działań statutowych Teatru nie będzie
zakłócona.
4) Terminy realizacji poszczególnych robót (czynności harmonogramowych) muszą uwzględniać
wytyczne wskazane w punktach 1, 2 i 3 powyżej.
IV.

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający informuje Wykonawcę, że istnieje możliwość, iż na fragmencie Terenu budowy
Wykonawca będzie realizował część powierzonych mu prac równolegle z innym wykonawcą
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2.
3.

4.

5.

6.

realizującym w tym miejscu odrębne zamówienie, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do
współpracy z tym wykonawcą w taki sposób, aby warunki wykonywania umowy nie wpłynęły
negatywnie na jej realizację. W przypadku ewentualnego sporu Wykonawca jest zobowiązany do
zgłoszenia tego faktu Zamawiającemu i zastosowania się do poleceń Zamawiającego.
W załączniku nr 4 przedstawiono rzuty budynku w formacie dwg oraz w załączniku nr 5 model
akustyczny Sali Młynarskiego.
Zamawiający zastrzega, że lista urządzeń wymienionych w OPZ oraz wskazanych w załącznikach 2A
i 2B do SIWZ określa jedynie główne składowe Systemu. Wykonawca zobowiązany jest do
zaprojektowania kompletnego i w pełni funkcjonalnego Systemu oraz dostarczenia wszystkich
Urządzeń niezbędnych do jego stworzenia.
Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia wchodzące w skład Systemu (odpowiednio typ
A lub typ B) muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone prawem polskim i UE, dopuszczone do użytkowania, potwierdzone stosownymi atestami
i certyfikatami.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na oferowany System (typ A lub typ B) i poszczególne jego
elementy udzielił gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy. Podstawowe wymogi dotyczące gwarancji
zostały zawarte we wzorze Umowy.
Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy.

V. Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia:
1) Załącznik nr 1 - lokalizacja głównych urządzeń wchodzących w skład Systemu przedstawiony
w odrębnym pliku w formacie PDF, pod nazwą: „Lokalizacje"
2) Załącznik nr 2 - fragment Ekspertyzy pożarowej budynku TW-ON przedstawiony w odrębnym pliku
w formacie PDF, pod nazwą „Ekspertyza PPOŻ”
3) Załącznik nr 3 - opinia konstrukcyjna konstrukcji zadaszenia sceny kameralnej przedstawiony
w odrębnym pliku w formacie PDF, pod nazwą: „Opinia konstrukcyjna”
4) Załącznik nr 4 - rzuty budynku TW-ON dotyczące realizacji inwestycji przedstawiony w odrębnym
pliku w formacie ZIP, pod nazwą: „Rzuty”.
5) Załącznik nr 5 - model akustyczny Sali Młynarskiego przedstawiony w odrębnym pliku w formacie
ZIP, pod nazwą model: „Model Akustyczny”
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Złącznik A
do SIWZ

Procedura oceny ofert w kryterium „Jakość dźwięku”
1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty, w celu dokonania przez Zamawiającego oceny oferty w kryterium
„Jakość dźwięku”, zobowiązani będą udostępnić Zamawiającemu wersję demonstracyjną zaoferowanego
systemu nagłośnienia frontalnego dalej „wersja demonstracyjna nagłośnienia”. Podstawą oceny ofert
w tym kryterium będzie ocena słuchowa przeprowadzona według zasad określonych poniżej.
2. Udostępnienie nastąpi w terminie wskazanym przez Zamawiającego (zakłada się, że ocena słuchowa
nastąpi w terminie do 20 dni od otwarcia ofert) i będzie polegać na przywiezieniu do siedziby
Zamawiającego wersji demonstracyjnej nagłośnienia, składającego się ze wskazanych w Ofercie
głośników i wzmacniaczy/procesorów DSP oraz okablowania (w zależności od złożonej oferty na Typ A
albo B) w szczególności:
- Typ A:
Kolumna głośnikowa szerokopasmowa nagłośnienia frontowego - szt.12
Kolumna głośnikowa niskotonowa nagłośnienia frontowego - szt.2
Kolumna głośnikowa - frontfill - szt.4
Wzmacniacze mocy w ilości niezbędnej do przeprowadzenia oceny jakościowej
- Typ B:
Kolumna głośnikowa szerokopasmowa nagłośnienia frontowego - szt.12
Kolumna głośnikowa niskotonowa nagłośnienia frontowego - szt.2
Kolumna głośnikowa - frontfill - szt.4
Procesory DSP w ilości niezbędnej do przeprowadzenia oceny jakościowej
3. W dniu przywiezienia wersji demonstracyjnej nagłośnienia Wykonawca zobowiązany jest do
przygotowania systemu do oceny, w tym do przeprowadzenia wszelkich niezbędnych czynności:
ustawienie, montaż elementów składowych, strojenie, konfiguracja itp. Wykonawca zobowiązany jest
również do zapewnienia wszelkich konstrukcji i akcesoriów umożliwiających tymczasowe
zainstalowanie wersji demonstracyjnej nagłośnienia oraz okablowania.
4. Dokładne godziny przywozu i konfiguracji wersji demonstracyjnej nagłośnienia zostaną ustalone w trybie
roboczym z osobami wskazanymi przez Zamawiającego. Przy czym przyjmuje się że maksymalny czas
na przygotowanie wersji demonstracyjnej nagłośnienia do oceny nie powinien przekroczyć 6 godzin
5. Po wykonaniu oceny Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu i odbioru udostępnionych urządzeń.
6. Wszelkie koszty związane z udostępnieniem wersji demonstracyjnej nagłośnienia do oceny, w tym m.in.:
przewiezienie, przygotowanie, montaż, konfiguracja, ubezpieczenie itp. pokrywa Wykonawca.
7. Z tytułu pozostawienia wersji demonstracyjnej nagłośnienia do przeprowadzenia oceny Wykonawcy nie
przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie.
8. W przypadku braku udostępnienia wersji demonstracyjnej nagłośnienia do oceny w terminie wskazanym
przez Zamawiającego wykonawca w kryterium „Jakość dźwięku” otrzyma 0 pkt.
9. Ocena słuchowa będzie dokonywana w Sali Młynarskiego (tj. miejscu docelowego montażu Systemu)
w siedzibie Zamawiającego.
10. Ocena słuchowa dokonana będzie drogą odsłuchu specjalnie wybranych fragmentów utworów
muzycznych, nagranych na płycie CD, przygotowanej przez Zamawiającego (próbka) wskazanych
w tabeli poniżej:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.15.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
27

Lp.

Rodzaj fragmentu utworu muzycznego (próbka)

Podkryterium, w którym próbka
będzie oceniana

1

2

3

1

Kameralistyka

A, D

2

Fortepian klasyczny

A, D

3

Blues

A, B, C, E

4

Jazz

B, E

5

Muzyka Rozrywkowa

A, C

6

Rock ballad 1

A, B, C

7

Funk

B, C

8

Zespół kameralny + wokal

D

9

Rock ballad 2

C, E

10

Muzyka elektroniczna

A, E

11

Orkiestra symfoniczna 1

B, D, E

12

Orkiestra symfoniczna 2

B, C, D, E

13

Orkiestra symfoniczna z sekcja dętą

D

14

Sygnał ciszy 30 sek.+

F

W kolumnie 2 przedstawione są rodzaje fragmentów utworów muzycznych (próbek), które będą podlegać
ocenie słuchowej oraz odpowiadające im podkryteria od A do F (kolumna 3), w których będą oceniane,
szczegółowo opisane w pkt 14-17 poniżej
Sygnał z wyjścia cyfrowego odtwarzacza CD z płytą CD z nagranymi fragmentami utworów muzycznych
będzie doprowadzony na wejście konsolety nagłośnieniowej YAMAHA CL-5 stanowiącej obecnie
wyposażenie Zamawiającego. Z wyjść głównych konsolety YAMAHA CL-5 sygnał zostanie
doprowadzony na wejścia systemu nagłośnieniowego.
11. Ocena słuchowa zostanie przeprowadzona przez grupę słuchaczy wyłonionych spośród osób będących
późniejszymi użytkownikami Systemu lub związanych z realizacją dźwiękową spektakli i innych
wydarzeń. Liczba i skład osobowy słuchaczy zostanie ustalony w terminie do 20 dni od daty otwarcia
ofert i będzie taki sam przy ocenie jakościowej wersji demonstracyjnej nagłośnienia udostępnionego
przez każdego z Wykonawców, który złożył ofertę.
12. Każdy słuchacz będzie dokonywał oceny jakości dźwięku wymienionych fragmentów utworów
muzycznych (próbek) przetworzonych przez badany system nagłośnienia samodzielnie i niezależnie.
13. Ocena słuchowa systemu nagłośnienia zostanie przeprowadzona w zaciemnionej scenie w sposób
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uniemożliwiający rozpoznanie typu i producenta ocenianego systemu nagłośnienia.
14. Każdy z fragmentów utworów będzie oceniany przez słuchaczy w zakresie jednego z podkryteriów A-F,
gdzie:
A. barwa dźwięku – prawidłowe odtworzenie barw dźwięku poszczególnych instrumentów,
B. równowaga brzmieniowa – wyważenie głośności pomiędzy poszczególnymi instrumentami lub
grupami instrumentów w dźwięku bezpośrednim; zmiany dynamiczne gry poszczególnych
instrumentów,
C. przejrzystość – możliwość różnicowania poszczególnych grup instrumentów muzycznych i struktury
muzycznej; wyrazistość szczegółów; ostrość lokalizacji poszczególnych źródeł dźwięku oraz
zauważalność skończonych rozmiarów źródeł,
D. przestrzenność (głębia planów dźwiękowych) – wyważony stosunek wielkości zespołu
muzycznego; charakteru wykonywanego utworu oraz wielkości i właściwości akustycznych
pomieszczenia, w którym odbywa się wykonanie; wrażenie obecności w pomieszczeniu, w którym
odbywa się wykonanie,
E. stereofoniczność – rozdział kierunków poszczególnych punktowych źródeł dźwięku ze szczególnym
uwzględnieniem płynnego przechodzenia dźwięku; subiektywnie oceniana szerokość obrazu
dźwiękowego,
F. brak zakłóceń – sprawdzenie czy przy odtwarzania próbki dźwięku ciszy nie występują zakłócenia.
15. Słuchacze dokonają oceny słuchowej badanej wersji demonstracyjnej nagłośnienia w każdym z sześciu
podkryteriów A-F i w odniesieniu do odpowiadających im próbek (zgodnie tabelą powyżej) przyznając
podpunkty. W ramach jednego podkryterium każda próbka może otrzymać od 0 do 5 ppkt, przy czym 5
ppkt to ocena najlepsza. Każdy słuchacz w ramach podkryteriów A-F, biorąc pod uwagę liczbę próbek
odpowiadającą danemu podkryterium może przyznać maksymalnie:
1) Dla podkryterium A

6 (próbek) x 5 = 30 ppkt

2) Dla podkryterium B

6 (próbek) x 5 = 30 ppkt

3) Dla podkryterium C

6 (próbek) x 5 = 30 ppkt

4) Dla podkryterium D

6 (próbek) x 5 = 30 ppkt

5) Dla podkryterium E

6 (próbek) x 5 = 30 ppkt

6) Dla podkryterium F

1 (próbka) x 5 = 5 ppkt

Wykonawca, w wyniku oceny udostępnionej przez niego wersji demonstracyjnej zaoferowanego systemu
nagłośnienia frontalnego może od jednego słuchacza otrzymać maksymalnie 155 ppkt.
16. Dla każdego z podkryteriów A – F zostanie obliczona średnia arytmetyczna z ocen słuchowych
poszczególnych słuchaczy w następujący sposób:
suma podpunktów przyznanych przez wszystkich słuchaczy dla odtwarzanych 6 próbek
Śr A = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba słuchaczy x 6
suma podpunktów przyznanych przez wszystkich słuchaczy dla odtwarzanych 6 próbek
Śr B = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba słuchaczy x 6
suma podpunktów przyznanych przez wszystkich słuchaczy dla odtwarzanych 6 próbek
Śr C = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba słuchaczy x 6
suma podpunktów przyznanych przez wszystkich słuchaczy dla odtwarzanych 6 próbek
Śr D = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sprawa nr ZP.260.15.2018 Teatr Wielki - Opera Narodowa, Plac Teatralny 1, Warszawa
29

liczba słuchaczy x 6
suma podpunktów przyznanych przez wszystkich słuchaczy dla odtwarzanych 6 próbek
Śr E = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba słuchaczy x 6
suma podpunktów przyznanych przez wszystkich słuchaczy dla odtwarzanych 1 próbki
Śr F = -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------liczba słuchaczy

17. Do obliczenia końcowych wartości ocen badanego systemu nagłośnienia w podkryteriach A-F zostaną
zastosowane następujące zależności:
Ocena A (w ppkt)

= (ŚrA dla ŚrA≥3) lub (0 dla ŚrA<3)

Ocena B (w ppkt) = (ŚrB dla ŚrB≥3) lub (0 dla ŚrB<3)
Ocena C (w ppkt) = (ŚrC dla ŚrC≥3) lub (0 dla ŚrC<3)
Ocena D (w ppkt) = (ŚrD dla ŚrD≥3) lub (0 dla ŚrD<3)
Ocena E (w ppkt) = (ŚrE dla ŚrE≥3) lub (0 dla ŚrE<3)
Ocena F (w ppkt) = (ŚrF dla ŚrF≥3) lub (0 dla ŚrF<3)
18. Suma podpunktów uzyskana w ocenie słuchowej – Ocena łączna zostanie obliczona w następujący
sposób:
Ocena łączna (w ppkt) = Ocena A + Ocena B+ Ocena C+ Ocena D + Ocena E + Ocena F
19. W kryterium „Jakość dźwięku” – J – Oferta z największą ilością podpunktów Oceny łącznej otrzyma
100 pkt, pozostali proporcjonalnie mniej, wg wzoru wskazanego w Rozdziale XVII Ad 2) SIWZ:
Ocena łączna oferty badanej (w ppkt)
J = ------------------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
Najwyższa Ocena łączna spośród badanych ofert (w ppkt)
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Złącznik 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.260.15.2018, na zadanie pod nazwą:
„Dostawa systemu nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej)
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”
prowadzonym przez Teatr Wielki – Operę Narodową w Warszawie
składam niniejszą ofertę.
1

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ w Systemie: Typu A*/B*:
*wskazać właściwe

za cenę ____________________ zł*/EUR*/CHF*/GBP*/USD* _____**
**wskazać inną walutę
(słownie: ________________________________________________________________________)
informujemy, że wybór tej oferty:
*(1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług (dalej podatek VAT)
*(2) 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________*.
Uwaga
W przypadku zaznaczenia opcji (1) cena oferty powinna zawierać podatek VAT.
W przypadku zaznaczenia opcji (2) cena oferty nie powinna zawierać podatku VAT, który zgodnie z przepisami
o podatku od towarów i usług powinien być rozliczony przez Zamawiającego.

2. Oświadczamy, że na oferowany System i jego elementy udzielimy _____ miesięcy gwarancji (nie
krótszej niż 12 miesięcy) zgodnie z zasadami szczegółowo określonymi w OPZ oraz w § 8 wzoru umowy
przedstawionym w załączniku nr 6 do SIWZ
3. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym
w Rozdziale VII SIWZ.
4.

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

5.

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 60 dni od
upływu terminu składania ofert.

6.

*Zamówienie zamierzamy zrealizować sami, bez podwykonawców.
*Zamówienie zamierzamy zrealizować z udziałem podwykonawców. Części zamówienia, których
wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz nazwy (firmy) tych podwykonawców są
następujące:
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Określenie części zamówienia

Nazwa (firma) podwykonawcy

*wskazać właściwe
7.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy przedstawionym w załączniku nr 6 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.

8.

Informacja dotycząca hasła dostępu do pliku JEDZ:
Hasło dostępu do pliku JEDZ __________________________________________________________
Informacje uzupełniające_______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9.

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

10. Ofertę niniejszą składamy na ____________ kolejno ponumerowanych kartkach.
11. 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).

12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1) __________________________________________________________________
2) __________________________________________________________________
3) __________________________________________________________________
4) __________________________________________________________________
5) __________________________________________________________________
6) __________________________________________________________________
7) __________________________________________________________________

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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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 systemu nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej)
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”
”
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr ZP.260.15.2018, 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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Załącznik nr 5
do SIWZ

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

WYKAZ DOSTAW

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą:
„Dostawa systemu nagłośnienia Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej)
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie”
”
prowadzonego przez Teatr Wielki – Operę Narodową w trybie przetargu nieograniczonego, sprawa nr
ZP.260.15.2018,
oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma wykonała w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) następujące zamówienia:

Przedmiot zamówienia
L.p. (należy podać informacje pozwalające na ocenę czy wszystkie elementy
warunku opisanego w Rozdz. VIII pkt 3 ppkt 1) SIWZ są spełnione)

Data
wykonania

Podmiot, na rzecz
którego dostawa
została wykonana

1

2

3

W wyżej przedstawionym wykazie powinny się znaleźć co najmniej 2 (dwie) dostawy zgodne z opisem
podanym w Rozdz. VIII pkt 3 ppkt 1) SIWZ.
Do każdego przedstawionego w tabeli wykonanego zamówienia należy dołączyć dowody określające, czy
zamówienia te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

________________ dn. ________________

_________________________________________________
czytelny podpis Wykonawcy lub umocowanego
przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy
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