
Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego: Dostawa oraz montaż systemu nagłośnieniowego

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Ogłoszenie nr 538525-N-2017 z dnia 2017-06-23 r.
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Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, krajowy numer identyfikacyjny

000278899, ul. Dąbrowskiego 5 , 60-838 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel.

618 484 885, , e-mail j.nadarzynski@teatrnowy.pl, , faks 618 484 933.

Adres strony internetowej (URL): www.teatrnowy.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie

www.teatrnowy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia
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Nie

www.teatrnowy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna

Adres:

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego 60-838 Poznań, ul. Dąbrowskiego 5

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oraz montaż systemu

nagłośnieniowego

Numer referencyjny: TN-ZP.226.1.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: IV. Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa oraz montaż systemu

nagłośnieniowego. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż systemu nagłośnieniowego na

potrzeby Sceny Nowej teatru. Wykonawca zobowiązany jest wykonać kompletny system

nagłośnieniowy oraz wykonać kompletną instalację w celu spełnienia wymaganych parametrów

technicznych i funkcji oferowanego systemu. W tym celu Wykonawca dostarczy komplet urządzeń w

ilościach nie mniejszych niż wskazane w tabeli - zał. nr 1 do SIWZ – OZP. Wykonawca jest

obowiązany dostarczyć oraz przeprowadzić instalację, montaż, strojenie oraz przeszkolenie

pracowników Zamawiającego w wymiarze 8 h. Montaż urządzeń nastąpi we wskazanych przez

Zamawiającego miejscach:  Zestaw głośnikowy nagłośnienia frontowego prawy/ lewy, instalowane

do sztankietu symetrycznie po prawej i lewej stronie widowni  Zestaw niskotonowy nagłośnienia

frontowego, instalowane do sztankietu centralnie w osi symetrii widowni  Zestaw głośnikowy
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dogłośnienia pierwszych rzędów instalowany do sztankietu nad sceną centralnie w osi sceny  Zestaw

głośnikowy odsłuchowy instalowany w reżyserni dźwięku  Zestaw głośnikowy efektowy,

instalowany na tylnej ścianie w prawym i lewym rogu widowni  Zestaw głośnikowy aktywny –

instalowane na scenie  Wzmacniacze mocy instalowane w szafie teletechnicznej w reżyserni

dźwięku (szafa na wyposażeniu Zamawiającego). Wykonawca wykona wszystkie niezbędne trasy

kablowe oraz dostarczy wymagane okablowanie głośnikowe oraz sygnałowe. Ze względu na spójność

brzmienia oraz możliwość rekonfiguracji systemu, wymagane jest aby wszystkie zastosowane zestawy

głośnikowe pochodziły od jednego producenta. Zestawy głośnikowe należy zasilać za pomocą

dedykowanych wzmacniaczy mocy tego samego producenta, posiadających fabryczne presety do

zastosowanych urządzeń głośnikowych. Wymagane jest aby wszystkie oferowane urządzenia

pochodziły z fabrycznej i oficjalnej produkcji. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń spoza oficjalnej

produkcji produktów typu „custom shop” tj. rozwiązań warsztatowych lub indywidualnych.

Gwarancja jakości na całość przedmiotu umowy: 36 m-cy od dnia podpisania bezusterkowego odbioru

przedmiotu umowy. Do oferty należy dostarczyć szczegółową listę obejmującą producenta, model

oraz ilość oferowanych urządzeń. Należy również dostarczyć oficjalne karty katalogowe

potwierdzające spełnienie wymaganych w OPZ parametrów i funkcji. Przedmiot zamówienia został

szczegółowo opisany w SIWZ i zał. do SIWZ, w szczególności w zał. 1 - OZP i 1a OZP mapa do

SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy

wymienione w projekcie umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych

warunków ich wprowadzenia: 1) zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli

zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana - nie wymaga się sporządzenia aneksu, 2) nie stanowi istotnej

zmiany umowy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np.

zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do

kontaktów między stronami. 3) zawsze dopuszczalne są zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1

pkt 5 uPzp. jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie

wobec Zamawiającego. Zamawiający nie ustanawia wymogów wynikających z art. 29 ust. 3 uPzp. W

przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków

towarowych, należy je traktować, jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu

zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Ilekroć SIWZ wskazuje znak

towarowy materiału, patent lub pochodzenie, Wykonawca może zastosować wskazany lub

równoważny, inny materiał spełniający wymogi techniczne wskazanego oraz posiadający właściwości

użytkowe zgodne z wymogami określonymi w Polskich Normach przenoszących normy europejskie
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lub normach innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te

normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego rozwiązania

równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Materiały, wyroby, rozwiązania

techniczne do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej

(równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. Wykonawca odpowiedzialny jest za

powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987). Wywóz odpadów

i ich utylizacja odbywa się bez dodatkowego wynagrodzenia. Okres gwarancji jakości udzielonej

przez wykonawcę na przedmiot umowy wynosi minimum 36 miesięcy – podlega ocenie w kryteriach

oceny ofert. CPV: 48952000-6 System nagłaśniający 79632000-3 Szkolenie pracowników V.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania

ofert wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się udzielania zamówień w trybie przepisu art. 67

ust. 1 pkt 6 uPzp. VI. Termin wykonania zamówienia. Nie później niż do 30 września 2017 r.

II.5) Główny kod CPV: 48952000-6

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

79632000-3

79632000-3

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
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zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2017-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 3) zdolności technicznej lub zawodowej: a) warunek zostanie spełniony,

jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego

zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów

nie sumuje się) oświadczy w zał. nr 3a do SIWZ, składanym wraz z ofertą, że spełnia niniejszy

warunek polegający na tym, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował nie mniej niż dwa

zamówienia polegające na dostawie i montażu (wraz ze strojeniem i uruchomieniem) systemu

nagłośnienia jako instalacji stałej dla obiektów kulturalnych jak teatry, opery, filharmonie, sale

koncertowe, sale widowiskowe zaliczanych do klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów

Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz.

1316, z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto każde, tj. oświadczy, że spełnia

ww. warunek udziału w postępowaniu, b) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
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samodzielnie lub konsorcjum lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub

zawodowych polega Wykonawca, oświadczy w zał. nr 3a do SIWZ, składanym wraz z ofertą, że

spełnia niniejszy warunek polegający na dysponowaniu min. 1 specjalistą w dziedzinie

elektroakustyki posiadającym wyższe wykształcenie techniczne o specjalności inżynieria dźwięku

lub akustyka – posiadająceym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (od daty ukończenia

studiów), który w okresie trzech lat (przed terminem składania ofert) kierował nie mniej niż

czterema stałymi instalacjami systemu elektroakustycznego obejmującego system nagłośnieniowy

w obiekcie kultury jak tatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe zaliczanych do

klasy 1261 według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.), oraz dysponuje

certyfikatem dla integratorów wydanym przez producenta zaoferowanych urządzeń głośnikowych,

tj. oświadczy, że spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu,

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 22a uPz Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na

wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli

zdolności techniczne lub zawodowe ww. podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia,

zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten

podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania

odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie wymaganych zdolności technicznych
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lub zawodowych. 4. Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych

oświadczeń wymienionych w SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia. Niespełnienie ww.

warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania. 5. Zgodnie z treścią art. 24aa ustawy

Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego porządku prawnego art. 56 ust.

2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych instytucje zamawiające

mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma podstaw wykluczenia, i

przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji. Nawiązując do powyższego Zamawiający w

toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena

spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie badając nawet

wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców. W pierwszej kolejności dokonuje Zamawiający

oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów

oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego

oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej),

dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy. Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy,

informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane

według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji. Uwaga: Każdy z wykonawców

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z oryginałem kopie

dokumentów, które jego dotyczą. Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w

niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i

dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie: spełnia – nie spełnia.

Niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie

Wykonawcy z postępowania. Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu

wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu

jej przeliczenia stosowany będzie:  średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego

poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
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III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
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Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
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Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Funkcjonalność techniczna 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Wskazano w opisie przedmiotu zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-06-30, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> PL
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia:Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

VII. Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, podstawy

wykluczenia oraz sposób występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W

postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy: 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania

na podstawie wyłącznie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp; Z postępowania o udzielenie zamówienia

wyklucza się: 12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub

nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku

podstaw wykluczenia; 13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za

przestępstwo: a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.

250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z

późn. zm.5)) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz.

176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997

r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka

jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie

skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 15) wykonawcę, wobec którego wydano

prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków,

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami

lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 16) wykonawcę,

który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd

przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu
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lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te

informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 17) wykonawcę, który w

wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd

zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował

wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu

postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na

podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w

przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być

wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 20)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie

konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w

stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 21) wykonawcę będącego podmiotem

zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie

ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o

zamówienia publiczne; 23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r.

poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca, który podlega

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz pkt. 16-21 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 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. Wykonawca nie podlega wykluczeniu,

jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna ww.
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dowody za wystarczające. 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji

lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych

przepisów; Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. 2) sytuacji ekonomicznej lub

finansowej; Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku. 3) zdolności technicznej lub

zawodowej: a) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub jeden z

konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega

Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się) oświadczy w zał. nr 3a do SIWZ,

składanym wraz z ofertą, że spełnia niniejszy warunek polegający na tym, iż w ciągu ostatnich 3 lat

przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie) zrealizował nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu (wraz ze

strojeniem i uruchomieniem) systemu nagłośnienia jako instalacji stałej dla obiektów kulturalnych jak

teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe zaliczanych do klasy 1261 według

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

(Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.), o wartości nie mniejszej niż 350.000 zł brutto każde,

tj. oświadczy, że spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu, b) warunek zostanie spełniony, jeżeli

Wykonawca samodzielnie lub konsorcjum lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych

lub zawodowych polega Wykonawca, oświadczy w zał. nr 3a do SIWZ, składanym wraz z ofertą, że

spełnia niniejszy warunek polegający na dysponowaniu min. 1 specjalistą w dziedzinie elektroakustyki

posiadającym wyższe wykształcenie techniczne o specjalności inżynieria dźwięku lub akustyka –

posiadająceym nie mniej niż 5-letnie doświadczenie zawodowe (od daty ukończenia studiów), który w

okresie trzech lat (przed terminem składania ofert) kierował nie mniej niż czterema stałymi

instalacjami systemu elektroakustycznego obejmującego system nagłośnieniowy w obiekcie kultury

jak tatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe zaliczanych do klasy 1261 według

Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB)

(Dz. U. z 1999 r., Nr 112 poz. 1316, z późn. zm.), oraz dysponuje certyfikatem dla integratorów

wydanym przez producenta zaoferowanych urządzeń głośnikowych, tj. oświadczy, że spełnia ww.

warunek udziału w postępowaniu, Zgodnie z art. 22a uPz Wykonawca może w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
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przedstawiając oryginał zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez

wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego

podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub

usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe ww.

podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub

zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w

terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże spełnianie

wymaganych zdolności technicznych lub zawodowych. 4. Ocena spełnienia warunków dokonana

będzie na podstawie złożonych oświadczeń wymienionych w SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie

spełnia. Niespełnienie ww. warunków będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania. 5. Zgodnie z

treścią art. 24aa ustawy Pzp zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy

wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz

spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższy przepis stanowi transpozycję do polskiego

porządku prawnego art. 56 ust. 2 Dyrektywy 2014/24/UE, w świetle którego w procedurach otwartych

instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję o rozpatrzeniu ofert przed sprawdzeniem, że nie ma

podstaw wykluczenia, i przed weryfikacją spełnienia kryteriów kwalifikacji. Nawiązując do

powyższego Zamawiający w toku czynności oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich

wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia),

nie badając nawet wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców. W pierwszej kolejności dokonuje

Zamawiający oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz

kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy,

którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji

rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej wykonawcy. Uwaga: Wykonawcy mogą składać

wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą

one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji. Uwaga: Każdy z

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia poświadcza za zgodność z

oryginałem kopie dokumentów, które jego dotyczą. Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków

udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych

oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie: spełnia – nie

spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie
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Wykonawcy z postępowania. Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu

wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej

przeliczenia stosowany będzie:  średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,  średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego

poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli

dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota. VIII. Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą

może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości

prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy składają dokumenty i oświadczenia na

zasadach określonych ustawą – Pzp, w szczególności zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra

Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od

wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.2016, poz. 1126) 1. Aktualne

na dzień składania ofert oświadczenie – zał. nr 2 i 3 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie – oświadczenie składają wszyscy ci Wykonawcy. Oświadczenie musi

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli

zasady reprezentacji nie wynikają z wypisów lub odpisów, wymaga się złożenia odpowiednio

upoważnienia wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę

w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3. Formularz ofertowy wraz z opisem sposobu

wykonania umowy: (szczegółowa lista oferowanych urządzeń obejmująca producenta, model i ilość

urządzeń oraz karty katalogowe potwierdzające, że oferowane urządzenia spełniają parametry i

funkcje wskazane w OPZ) 4. Wykaz rozwiązań równoważnych ze wskazaniem których pozycji

dotyczą wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3 – karty katalogowe potwierdzające, że

oferowane rozwiązania równoważne spełniają parametry i funkcje wskazane w OPZ. 5. Wykonawca

nie składa wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp, a jest zobowiązany do przekazania

Zamawiającemu tego oświadczenia w formie oryginału w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na

stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Zał. do SIWZ. W przypadku gdy

wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej razem z ofertą. (Opinia: Urząd

Zamówień Publicznych, www.uzp.gov.pl) 6. (Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę

wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie

poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców,
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którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto – zamawiający przed podpisaniem

umowy może żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 7. Jeżeli

Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty

wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz

odpowiednio wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa np. w nieprzejrzyste

folie, w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści. Brak wypełnienia ww. obowiązków

skutkować może jawnością całej oferty. 8. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach

lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, 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, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności

dotyczą. 9. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych

podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp, przedstawienia w odniesieniu do tych

podmiotów oraz dot. podwykonawcy, któremu wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części

zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach wykonawca polega na zasadach

określonych w art. 22a uPzp - dokumentów wymienionych w pkt 1. IX. Podwykonawcy 1. W

przypadku powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, wykonawca zobowiązany jest do

wykazania w ofercie tej części zamówienia, której realizację powierzy podwykonawcy ze wskazaniem

zakresu prac przewidzianych do wykonania. W przypadku braku takiego oświadczenia, zamawiający

uzna, iż wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 2. Złożenie ww.

oświadczenia nie zwalnia Wykonawcy, w przypadku wybrania jego oferty od obowiązku uzyskania

zgody Zamawiającego na powierzenie części zakresu prac konkretnemu podwykonawcy. 3.

Wykonawca może podzlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia podwykonawcom po

wyrażeniu uprzedniej pisemnej zgody przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi wobec

Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które będzie realizował przy pomocy

podwykonawców. 5. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w

szczególności, iż: a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, b) przedmiotem Umowy o

podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług,

które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą, c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w Dokumentacji

technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, d) okres

odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy o

podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy

Wykonawcy wobec Zamawiającego, e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się

posiadaniem wiedzy i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i

doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; dysponować personelem

i wiedzą i doświadczeniem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy,

proporcjonalnie odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy, f) Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów,

oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 6. Umowa o

podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: a) uzależniających uzyskanie przez

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za

wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia

Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; b)

uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 7. Zawarcie

Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po

akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 8. Wykonawca, Podwykonawca lub

dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu, projektu Umowy o

podwykonawstwo wraz z zestawieniem ilości robót lub prac i ich wyceną, wraz z częścią

dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub prac, które mają być realizowane na podstawie Umowy

o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części zamówienia, nie później niż 14 dni przed jej

zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego

Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej

z projektem umowy. 9. Projekt Umowy o podwykonawstwo, będzie uważany za zaakceptowany przez

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na
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piśmie zastrzeżeń. 10. Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, w szczególności w następujących przypadkach: a) niespełniania przez projekt

wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych w pkt 8, b) zamieszczenia w

projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę

zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego

lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez

Podwykonawcę; c) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy

przez Zamawiającego, d) gdy termin realizacji robót lub prac określonych projektem jest dłuższy niż

przewidywany Umową dla tych robót lub prac, e) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące

sposobu rozliczeń uniemożliwiającego rozliczenie tych robót lub prac pomiędzy Zamawiającym a

Wykonawcą na podstawie Umowy. 11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do

projektu Umowy o podwykonawstwo w przewidzianym umową terminie Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o

podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 12. Po akceptacji projektu

Umowy o podwykonawstwo lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń

do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni

od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 3 dni przed dniem skierowania

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 13. Zamawiający

zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej

Umowy o podwykonawstwo, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w pkt

10. 14. Umowa o podwykonawstwo, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie

sprzeciwu. 15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić

Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej akceptacji

przez Zamawiającego. 16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z

terenu robó™ lub prac Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta

Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 17. W przypadku zawarcia

Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest

zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z

zachowaniem terminów określonych tą umową. 18. W przypadku wskazania w ofercie

podwykonawstwa ww. zapisy zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą. Cena oferty jest ceną
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