SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
POD NAZWĄ:

Kompleksowa obsługa w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego obiektów i spektakli
Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu
Znak postępowania: ZP/12/20/TKT/TKS/PN

ZAMAWIAJĄCY
TEATR MUZYCZNY CAPITOL
ul. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
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I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Teatr Muzyczny Capitol
ul. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
tel. 071/789 04 31
www.teatr-capitol.pl
(godziny pracy od poniedziałku do piątku 8:00-16:00)
II. Tryb udzielenia zamówienia:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie
przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą Pzp”.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Pzp.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
zwaną „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
4. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z
jej wymaganiami.
5. Ogłoszenie o zamówieniu, dotyczące niniejszego postępowania:
1) zostało zamieszczone i opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych,
2) Zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.teatrcapitol.pl/biuletyn-informacji-publicznej/,
3) Zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku przy ul. Bogusławskiego 14, parter.
III. Opis przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego
obiektów i spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia
został podzielony na dwie części (Zadania). Zadanie nr 1 obejmuje nadzór nad
zabezpieczeniem przeciwpożarowym w obiektach Teatru Muzycznego CAPITOL we
Wrocławiu. Zadanie nr 2 obejmuje pełnienie służby asystencyjnej w trakcie spektakli i prób
w Teatrze Muzycznym Capitol.
1) Zadanie nr 1 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe w obiektach Zamawiającego
Przedmiotem zamówienia jest nadzór nad zabezpieczeniem przeciwpożarowym w
obiektach Zamawiającego we Wrocławiu: budynek Teatru przy ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 67, budynki przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 70/72 i 72a, budynek przy ul.
Kwidzyńskiej 33, obejmujący w szczególności:
a) uczestnictwo Wykonawcy w usuwaniu awarii urządzeń związanych z zabezpieczeniem
przeciwpożarowym. Maksymalny czas na przystąpienie do uczestnictwa w usuwaniu
awarii poza dyżurami oraz w dni ustawowo wolne wynosi 8 godzin licząc od chwili
zgłoszenia przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do
uczestnictwa w usuwaniu awarii w czasie podanym w ofercie,
b) prowadzenie kontroli w zakresie zabezpieczenia p.poż we wszystkich obiektach
należących do Zamawiającego lub będących w jego eksploatacji,
c) udział w komisjach odbioru scenografii nowych sztuk teatralnych,
d) nadzór nad rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego,
e) nadzór nad terminami wykonywania przeglądów urządzeń systemów ppoż.
w obiektach i informowanie o tym osoby odpowiedzialnej,
f) współdziałanie z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej,
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g) dokonywanie analizy skutków i przyczyn zaistniałych pożarów, zapłonów
i miejscowych zagrożeń,
h) prowadzenie dokumentacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
i) wymagane są dyżury Wykonawcy dwa razy w tygodniu – wtorek i piątek w godzinach
od 10:00 do 13:00 w siedzibie Zamawiającego,
j) prowadzenie szkoleń dla nowoprzyjętych pracowników Zamawiającego z zakresu
ochrony przeciwpożarowej.
Zamówienie realizowane będzie przez osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje,
określone w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2020 poz.961 ze zm.)
Podstawowe informacje o obiektach,
ochrony przeciwpożarowej.

w których wykonywane będą usługi dotyczące

Teatr Muzyczny CAPITOL ul. Piłsudskiego 67 – budynek ze Sceną Dużą oraz Sceną Ciśnień
wyposażony w system sygnalizacji pożaru podłączony do monitoringu pożarowego z
Państwową Strażą Pożarną, dźwiękowy system ostrzegania, gaśnice, hydranty wewnętrzne,
oświetlenie kierunkowe ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne, systemy oddymiania
(mechaniczne i grawitacyjne).
Obiekt z uwagi na przeznaczenie kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL I,
ZL III, ZLV i PM.
Klasa odporności pożarowej:
Obiekt w klasie B odporności pożarowej, część magazynowa na kondygnacjach -2, -1
klasa A odporności pożarowej
Ogólne dane liczbowe:
➢ powierzchnia zabudowy
➢ powierzchnia użytkowa
➢ powierzchnia netto
➢ kubatura
➢ wysokość maksymalna
➢ grupa wysokościowa

4 409 m2
10 958 m2
15 633 m2
102 476 m3
24 m
budynek średniowysoki (SW)

Ilość kondygnacji
podziemne/nadziemne
➢ część od strony ul. Bogusławskiego
1/6
➢ część od strony ul. Piłsudskiego
1/5
➢ część główna z zabytkową widownią
1/1
➢ część zaplecza scenicznego i klub aktora
1/2
➢ część administracyjna i zaplecze techniczne 2/6
Przewidywana liczba użytkowników:
➢ widownia Dużej Sceny
➢ widownia Sceny Ciśnień
➢ widownia Sceny Restauracja
➢ sala ćwiczeń
➢ administracja
Razem

760
208
100
200
350
1618

Budynek magazynowy dekoracji i stolarnia we Wrocławiu ul. Kwidzyńska 33
jednokondygnacyjny
➢ powierzchnia zabudowy -

-

750 m2
3

➢ kubatura

-

3200 m3

1.3 Budynek przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 70/72 i 72a
➢ powierzchnia użytkowa
1 649,26 m2
➢ kubatura
13 310,00 m3
➢ Ilość kondygnacji: podziemne/nadziemne 1/4.
2) Zadanie nr 2 – Zabezpieczenie przeciwpożarowe w trakcie spektakli i prób
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu służby
asystencyjnej, tj. wykwalifikowanej obsługi p.poż. (dyżury) w trakcie spektakli i prób
odbywających się w Teatrze Muzycznym Capitol we Wrocławiu. Przedmiot zamówienia
realizowany będzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
organizacji i realizacji widowisk (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz.1814). Dyżury pełnione
będą na Dużej Scenie, Scenie Ciśnień, Scenie Restauracja oraz w innych przestrzeniach
budynku Teatru przy ul. Piłsudskiego 67, wskazanych przez Zamawiającego. Zamówienie
realizowane będzie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, określone w
ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Zadaniem posterunków asystencyjnych p.poż. jest zapewnienie należytego stanu
bezpieczeństwa pożarowego.
Przed rozpoczęciem każdej próby lub spektaklu Wykonawca zobowiązany będzie w
szczególności:
a) zapoznać się Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, rozkładem poszczególnych
pomieszczeń, w budynku, wejściami i drogami ewakuacyjnymi, rozmieszczeniem
podręcznego sprzętu gaśniczego oraz miejscami rozmieszczenia wyłączników kurtyny
stalowej,
b) sprawdzić łączność z Państwową Strażą Pożarną,
c) sprawdzić otwarcie drzwi ewakuacyjnych,
d) sprawdzić czy drogi i wyjścia ewakuacyjne nie są zastawione,
e) sprawdzić stan ilość podręcznego sprzętu gaśniczego oraz sieci hydrantowej,
f) sprawdzić działanie urządzeń p.poż, kurtyny stalowej, klapy dymowej, instalacji
sygnalizacyjno - alarmowej,
g) przy udziale elektryka sprawdzić działanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego
i przeszkodowego,
h) dokonać przeglądu widowni i pomieszczeń przy scenicznych pod względem
zabezpieczenia p.poż,
i) dopilnować przestrzegania zakazu palenia tytoniu przez widzów i pracowników, wskazać
miejsca do tego wyznaczone,
j) sprawdzić czy w garderobach eksploatacja urządzeń elektrycznych odbywa się pożarowo
bezpiecznie.
W czasie spektaklu Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności:
a) sprawdzić stan bezpieczeństwa pożarowego w obrębie sceny, zaplecza technicznego,
nadscenia i widowni, szatni i foyer,
b) podczas wykonywania efektów świetlnych oraz pirotechnicznych – pilnie je śledzić z
przygotowanym sprzętem gaśniczym, wymagane jest odrębne zabezpieczenie i nadzór.
Po zakończeniu spektaklu Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności:
a) dokonać wspólnie z Kierownikiem Technicznej Obsługi Sceny lub z osobą przez niego
wyznaczoną, przeglądu sceny, zaplecza technicznego, podscenia i przyległych
pomieszczeń oraz garderób – pod względem bezpieczeństwa pożarowego,
b) dopilnować zamknięcia drzwi wiodących ze sceny,
c) sprawdzić wszystkie kondygnacje widowni po opuszczeniu Teatru przez widzów
i pracowników, pod względem bezpieczeństwa pożarowego.
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Służba asystencyjna p.poż. Teatru Muzycznego CAPITOL – Duża Scena składa się z trzech
posterunków ochronnych:
a) posterunek nr 1 - dowódca posterunku - pełni dyżur na scenie,
b) posterunek nr 2 - na widowni, foyer – parter,
c) posterunek nr 3 - widownia, foyer - I i II piętro.
Służba asystencyjna p.poż. Teatru Muzycznego CAPITOL - Scena Ciśnień, Scena
Restauracja lub inna przestrzeń Teatru składa się z jednego posterunku ochronnego:
a) posterunek nr 1 - dowódca posterunku - pełni dyżur na scenie / w wyznaczonym miejscu.
Dyżury pełnione będą na podstawie planu prób i spektakli. Ponadto, Zamawiający wymaga
pełnienia dodatkowych dyżurów nie wynikających z planu prób i spektakli. W takich sytuacjach
Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić osoby do pełnienia dyżurów, w czasie podanym w
ofercie, jednak nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.
2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa wzór umowy,
stanowiący załącznik nr 6 a do SIWZ (Zadanie nr 1) i załącznik nr 6 b do SIWZ (Zadanie
nr 2).
3. Oznaczenie według kodów CPV: 75251110-4.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z podziałem określonym w
pkt. 1. Wykonawca decyduje, na ile części będzie składał ofertę. Na każdą część
zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
7. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm podwykonawców w ofercie.
8. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o
ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi, które mają być
wykonywane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć
realizację usług.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
10. Miejsce realizacji usług jest pod bezpośrednim nadzorem Zamawiającego.
IV. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia wynosi:
1) Zadanie nr 1 - od 11 marca 2021 r. do 10 marca 2022 r.
2) Zadanie nr 2 - od 10 marca 2021 r. do 8 marca 2022 r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy Pzp.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
tj. spełniają następujące warunki szczegółowe:
2.1) W zakresie Zadania nr 1:
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Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej jedną usługę (jedna usługa oznacza usługę
wykonywaną na podstawie jednej umowy) w zakresie nadzoru nad zabezpieczeniem
przeciwpożarowym w budynku/ach użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż
30 000,00 zł brutto.
2.2) W zakresie Zadania nr 2:
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonał lub należycie wykonuje, co najmniej jedną usługę (jedna usługa oznacza usługę
wykonywaną na podstawie jednej umowy) polegającą na zapewnieniu ochrony
przeciwpożarowej w budynku użyteczności publicznej podczas imprez z udziałem publiczności,
o wartości nie mniejszej niż 65 000,00 zł brutto.
UWAGA:
Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek o którym mowa w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z
2019 r. poz.1065).
W przypadku usług będących w trakcie realizacji, Zamawiający wymaga, aby wartość
zrealizowanej części usługi wynosiła odpowiednio, nie mniej niż 30 000,00 zł brutto - dla
Zadania nr 1, i nie mniej niż 65 000,00 zł brutto – dla Zadania nr 2, licząc od dnia rozpoczęcia
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy
z Wykonawców musi wykazać oddzielnie, że spełnia warunek udziału w postępowaniu,
określony w pkt 1.1), natomiast w przypadku warunku dotyczące określonego w pkt 1.2)
Zamawiający wymaga aby warunek spełniał samodzielnie co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. 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.
4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt 3 wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt
1 ustawy Pzp.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
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VI. Podstawy wykluczenia Wykonawców
1. Podstawy wykluczenia z postępowania Wykonawcy zostały opisane w art. 24 ust.1 pkt. 12
– 23 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
pkt. 1 ustawy, tj.:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243,
326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po
ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, 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
nieprawidłowego postępowania 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 obowiązania tego zakazu.
Powyżej wskazane dowody należy dołączyć do oświadczenia własnego Wykonawcy
wskazanego w rozdziale VII pkt. 1 SIWZ.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca składa
wraz z ofertą w formie oryginału aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu
będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o
którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie powinno potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt.1.
4. Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienia będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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5. Zobowiązanie lub inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne
podmioty muszą określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Powyższe dokumenty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą.
6. Wykonawca (oraz każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia) zobowiązany jest do złożenia, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej Zamawiającego www.teatr-capitol.pl/biuletyn-informacji-publicznej/
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez dodatkowego
wezwania - oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w postępowaniu – wzór stanowi
załącznik nr 5 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może
przedstawić wraz z ww. oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w ramach niniejszego postępowania wpłynie tylko jedna oferta, złożenie ww.
oświadczenia nie jest wymagane.
7. W celu potwierdzenia spełniania opisanych warunków udziału w postępowaniu oraz
wykazania braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający przed udzieleniem
zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu:
1.1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, 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 zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wzór
stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
2) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy
z postępowania o udzielenie zamówienia:
2.1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, o którym mowa powyżej, jeżeli
Zamawiający posiada dokumenty dotyczące 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).W takiej sytuacji Wykonawca
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winien wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów.
Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez Wykonawcę
dokument. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej sporządzone są w
języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język
polski.
UWAGA: Dokumenty wymienione w pkt 7.2.1) powyżej składa Wykonawca i każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na
którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.2.1) składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej, niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
10. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z
tłumaczeniem na język polski.
11. W zakresie wymaganych oświadczeń i dokumentów, zastosowanie mają przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.). Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w
Rozporządzeniu, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii
dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym
podpisem.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie
dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób
uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
1.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem operatora
pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej (a.bebenek@teatr-capitol.pl). Wyżej wymienione dokumenty przesyłane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej muszą mieć formę skanu dokumentu
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podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie
wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ).
2. Oferty, umowy oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII niniejszej
SIWZ należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej – papierowej (również w przypadku ich
złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp).
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia,
oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na
żądanie drugiej – niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się
numerem sprawy określonym w SIWZ.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres:
Teatr Muzyczny Capitol
ul. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym
upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 6 powyżej, lub dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek
bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w pkt. 7 powyżej.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym
Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści
na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana.
11. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu
wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.
12. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający
zamieści na stronie internetowej, na której SIWZ jest udostępniana.
13. Zmiany są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
14. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach –
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym
przekaże SIWZ oraz zamieści informację na stronie internetowej, na której SIWZ jest
udostępniana.
15. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
16. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: p.
Anna Bębenek. Adres poczty elektronicznej: a.bebenek@teatr-capitol.pl.
IX. Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X.

Termin związania ofertą.

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, samodzielnie lub na wniosek
Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
XI.

Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Wykonawca sporządzi ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.
2. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25 a ustawy Pzp, Wykonawca składa,
pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, opatrzone własnoręcznym podpisem.
3. Oferta musi zawierać:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 1 do SIWZ,
2) wypełniony formularz cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ,
3) aktualne oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, określone w dziale VII SIWZ
(wg załącznika nr 3 do SIWZ),
4) dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), określone w dziale VII SIWZ,
5) w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, należy dołączyć pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictw powinna
wskazywać rodzaj uprawnień do których upoważniony jest pełnomocnik.
4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną
trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy.
5. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.
7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana,
zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
Teatr Muzyczny Capitol
ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
„Oferta w postępowaniu pn. Kompleksowa obsługa w zakresie zabezpieczenia
przeciwpożarowego obiektów i spektakli Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu
nr sprawy: ZP/12/20/TKT/TKS/PN”
nie otwierać przed (data i godzina wyznaczona na otwarcie ofert)
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
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12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane
w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich
otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1010 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one
być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
13. Zastrzeżenie powyższe jest skuteczne, jeśli Wykonawca wykaże, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, tj. że:
1) są informacjami technicznymi, technologicznymi, organizacyjnymi przedsiębiorstwa
lub są to inne informacje posiadające wartość gospodarczą,
2) informacje te jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie
są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo
nie są łatwo dostępne dla takich osób,
3) uprawniony do korzystania z tych informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy
zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania zaznane zostały
podane do wiadomości publicznej.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa, o których mowa w art. 86 ust.
4 ustawy Pzp, tj. odczytywanych podczas otwarcia ofert oraz informacji jawnych na
podstawie innych przepisów.
14. Dokumenty poświadczające powyższe okoliczności Wykonawca jest zobowiązany
dołączyć do oferty w osobnym opakowaniu (kopercie) z dopiskiem „Informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa” łącznie z zastrzeżonymi informacjami. Brak
jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie
niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
15. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich
odtajnieniem.
16. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w
trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
17. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej
oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu
zmian przed terminem składania ofert.
18. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak
składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty
oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną
dołączone do oferty.
19. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania
poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
20. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności
i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
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przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VIII niniejszej SIWZ.
Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
XII.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. J. Piłsudskiego 67,
50-019 Wrocław w pok. D/2/003 (sekretariat) do dnia 11.01.2021 r. do godz. 11:00.
2. Oferty powinny być dostarczone za zwrotnym potwierdzeniem przyjęcia przez
Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma
data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową
czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, zostanie zwrócona Wykonawcy
zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. D/2/011 (sala konferencyjna)
w dniu 11.01.2021 r., o godzinie 11:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poinformuje, jaką kwotę zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej
informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach (o ile informacje te są objęte przedmiotem zamówienia).
XIII.

Opis sposobu obliczania ceny.

1. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym
w niniejszej SIWZ.
2. Cenę ofertową brutto należy podać w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru
stanowiącego załączniki nr 1 do SIWZ w podziale na Zadania, o których mowa w rozdziale
III niniejszej SIWZ.
3. Cenę ofertową brutto należy wyliczyć zgodnie z Formularzem cenowym dla Zadania na
które Wykonawca składa ofertę. Formularz cenowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ i jest
integralną częścią oferty.
4. W tabeli zamieszczonej w Formularzu cenowym (Zadanie nr 1), podano nazwę usługi (kol.
2). W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę należy podać:
- w kol.3: zaoferowane wynagrodzenie miesięczne netto wyrażone w PLN, wpisując cyfry
z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,
- w kol. 5=[kol.3xkol.4]: cenę netto (wyrażoną w PLN) jako iloczyn zaoferowanego
wynagrodzenia miesięcznego netto (kol. 3) i ilości miesięcy wykonywania usługi (kol. 4),
wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,
- w kol. 6: stawkę podatku VAT wyrażona w %,
- w kol.7=[kol.5xkol.6]: wartość podatku VAT (wyrażoną w PLN) jako iloczyn ceny netto (kol.
5) i stawki podatku VAT (kol. 6), wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku,
- w kol. 8=[kol.5+kol.7]: cenę ofertową brutto (wyrażoną w PLN) jako sumę ceny netto (kol.
5) i wartości podatku VAT (kol.7), wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.
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5. W tabeli zamieszczonej w Formularzu cenowym (Zadanie nr 2), podano nazwę usługi (kol.
2). W części tabeli przeznaczonej do wypełnienia przez Wykonawcę należy podać:
- w kol.3: zaoferowaną stawkę wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę netto wyrażoną
w PLN, wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku,
- w kol.5=[kol.3xkol.4]: cenę netto (wyrażoną w PLN) jako iloczyn zaoferowanej stawki
wynagrodzenia za jedną roboczogodzinę netto (kol. 3) i maksymalnej ilości godzin
wykonywania usługi (kol.4), wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku,
- w kol.6: stawkę podatku VAT wyrażoną w %,
- w kol.7=[kol.5xkol.6]: wartość podatku VAT (wyrażoną w PLN) jako iloczyn ceny netto
(kol. 5) i stawki podatku VAT (kol 6), wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.
- w kol. 8=[kol.5+kol.7]: cenę ofertową brutto (wyrażoną w PLN) jako sumę ceny netto (kol.
5) i wartości podatku VAT (kol.7), wpisując cyfry z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku.
6. Cenę ofertową brutto i wszystkie kwoty wskazane w Formularzu cenowym musza być
podane cyfrowo, w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po
przecinku. Cenę ofertową brutto należy podać słownie w Formularzu ofertowym.
Zaokrąglenia cen należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady że trzecia
cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę
o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
7. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy.
8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i
usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować
Zamawiającego, że wybór jego 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.
XIV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria określone odpowiednio
dla każdego z zadań:
Zadanie nr 1
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny
ofert:
1) Cena – waga 60%
2) Czas reakcji –waga 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Łączna wartość punktowa będzie wyliczana wg wzoru:
W=C+R
gdzie
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena,
R- oznacza wartość punktową w kryterium Czas reakcji
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt
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4. Wartość punktowa (C) w kryterium Cena wyliczana będzie wg wzoru:
C = (Cmin:Cn) x 60
gdzie:
Cmin - Cena ofertowa brutto –najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn - Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w kryterium Cena wynosi 60 pkt
5. Wartość punktowa (R) w kryterium Czas reakcji wyliczana będzie w następujący sposób:
Maksymalny czas reakcji rozumiany jako czas na przystąpienie do uczestnictwa w usuwaniu
awarii urządzeń związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, poza dyżurami oraz w
dni ustawowo wolne, wynosi 8 godzin licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
Minimalny czas rekcji na przystąpienie do uczestnictwa w usuwaniu awarii urządzeń
związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, poza dyżurami oraz w dni ustawowo
wolne, wynosi 2 godziny licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca, który zaoferuje:
8 godzin - uzyska 0 punktów
do 6 godzin – uzyska 10 punktów
do 4 godziny – uzyska 20 punktów
do 2 godziny – uzyska 40 punktów
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w kryterium Czas reakcji wynosi 40 pkt
UWAGA:
1) Czas reakcji Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym, w liczbach
całkowitych.
2) Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie czas reakcji dłuższy niż 8 godzin, jego oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nieodpowiadająca treści
SIWZ.
3) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty czasu reakcji, do porównania i oceny
ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy czas reakcji wymagany w SIWZ, tj. 8 godzin i taki
czas reakcji zostanie przyjęta do umowy jako zadeklarowana przez Wykonawcę.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona do dwóch
miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów w łącznej ocenie punktowej.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
Zadanie nr 2
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny
ofert:
1) Cena – waga 60%
2) Czas reakcji –waga 40%
2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów
oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 pkt.
3. Łączna wartość punktowa będzie wyliczana wg wzoru:
W=C+R
gdzie
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena,
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R- oznacza wartość punktową w kryterium Czas reakcji
Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt
4. Wartość punktowa (C) w kryterium Cena wyliczana będzie wg wzoru:
C = (Cmin:Cn) x 60
gdzie:
Cmin - Cena ofertowa brutto –najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn - Cena ofertowa brutto ocenianej oferty
Maksymalna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta w kryterium Cena wynosi 60 pkt
5. Wartość punktowa (R) w kryterium Czas reakcji wyliczana będzie w następujący sposób:
Maksymalny czas reakcji rozumiany jest jako czas, w którym Wykonawca zobowiązuje się
zapewnić osoby do pełnienia dodatkowych dyżurów, nie wynikających z planu prób
i spektakli, wynosi 24 godziny licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
Minimalny czas reakcji rozumiany jest jako czas, w którym Wykonawca zobowiązuje się
zapewnić osoby do pełnienia dodatkowych dyżurów, nie wynikających z planu prób
i spektakli, wynosi 6 godzin licząc od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.
Wykonawca, który zaoferuje:
24 godziny - uzyska 0 punktów
do 18 godzin – uzyska 10 punktów
do 12 godzin – uzyska 20 punktów
do 6 godzin – uzyska 40 punktów
UWAGA:
1) Czas reakcji Wykonawca zobowiązany jest podać w Formularzu ofertowym, w liczbach
całkowitych.
2) Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie czas reakcji dłuższy niż 24 godziny, jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jako nieodpowiadająca
treści SIWZ.
3) Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty czasu reakcji, do porównania i oceny
ofert Zamawiający przyjmie najdłuższy czas reakcji wymagany w SIWZ, tj. 24 godziny
i taki czas reakcji zostanie przyjęta do umowy jako zadeklarowana przez Wykonawcę.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona do dwóch
miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma
największą ilość punktów w łącznej ocenie punktowej.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający spośród tych
ofert wybierze ofertę z niższą ceną.
XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie
będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
2. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie
Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części
zamówienia.
3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż określony w art.
94 ustawy Pzp.
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4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy, muszą przedłożyć
Zamawiającemu Umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi
załącznik nr 6a do SIWZ - dla Zadania nr 1 załącznik nr 6b do SIWZ – dla Zadania nr 2 i
wymaga akceptacji przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
4. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy zostały zawarte we wzorze umowy.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.
XVIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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 zwane dalej: RODO)
informuję, że:
1. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Teatr Muzyczny Capitol z siedzibą
we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 67. Mogą się Państwo z nami kontaktować w następujący
sposób:
• listownie na adres: Teatr Muzyczny Capitol, ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
• poprzez e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
• telefonicznie: (71) 78 90 431
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych osobowych. Jest to osoba, z którą mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem
ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:
a) poprzez e-mail: inspektor@teatr-capitol.pl
b) listownie: Teatr Muzyczny Capitol , ul. Piłsudskiego 67, 50-019 Wrocław
3. CEL PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWY PRAWNE
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda wyrażona
poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz następujące przepisy prawa:
• ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 ze zm.),
• rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U 2016 r. poz. 1126)
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• ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
4. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
5. ODBIORCY DANYCH
1. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co
do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
2. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust
4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r.
poz. 1843)
3. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o
zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi Teatr zawarł umowy lub porozumienie na
korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania
lub archiwizacji danych. Zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest jednak
wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania
poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.
6. PRZEKAZANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane
mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w punkcie
5 pkt 2).
7. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego praw,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby skorzystać
z powyższych praw, należy się skontaktować z nami lub z naszym inspektorem ochrony
danych (dane kontaktowe zawarte są w punktach 1 i 2).
8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie
jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to
stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na
podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów
wykonawczych, a w szczególności na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26
lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126).
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane
w dziale VI ustawy Pzp,
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2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1są:
1) odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej;
2) skarga do sądu.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
5. W niniejszym postępowaniu, ze względu na wartość zamówienia odwołanie przysługuje
wyłącznie wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu;
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
3) odrzucenia oferty odwołującego;
4) opisu przedmiotu zamówienia;
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp, w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
9. Sąd rozpoznaje skargę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia
wpłynięcia skargi do sądu.
10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowania w sprawie, nie przysługuje
skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
Wykaz załączników:
1. Wzór formularza ofertowego (zał. nr 1).
2. Wzór formularza cenowy (zał. nr 2)
3. Wzór druku oświadczenia wykonawcy (zał. nr 3).
4. Wzór wykazu usług (zał. nr 4).
5. Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej (zał. nr 5).
6. Wzór umowy (zał. nr 6a i 6b).
Wrocław, dnia 29.12.2020 r.

Dokumentację zatwierdził:
Dyrektor Naczelny i Artystyczny
Teatru Muzycznego CAPITOL
Konrad Imiela
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