
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Tarnów 08.05.2012 r.

CENTRUM SZTUKI MOŚCICE
ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów 

tel. 0-14 633 46 00; fax 0-14 633 10 52
 NIP 9930498016 

REGON 120341768 
http:www.mck.tarnow.pl

prowadząc  postępowanie  o  zamówienie  publiczne  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 
zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) o wartości poniżej 200 000 EURO, przedstawia zgodnie z 
wymogami ustawy niniejszą specyfikację i zaprasza do składania ofert.

I. Przedmiot zamówienia - 

CPV  71313200-7 Usługi  doradcze  w  zakresie  izolacji  dźwiękoszczelnej  oraz  akustyki 
pomieszczeń.

Przedmiotem zamówienia jest „Ocena akustyczna sali widowiskowej wraz ze sporządzeniem 
wytycznych do projektu architektury (projekt akustyczny)”.

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie opracowania oceniającego własności akustyczne sali widowiskowej .
Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:

   - inwentaryzacja architektoniczna sali widowiskowej ,
- analizy geometryczne sali,
-  pomiar   odpowiedzi   impulsowej   dla   siatki  co   najmniej  20   punktów  pomiarowych
   usytuowanych na widowni przy dwóch położeniach źródła dźwięku,
- analiza wyników badań i wyznaczenia rozkładu następujących parametrów: czasu pogłosu 

     (T30),  czasu  wczesnego  zaniku  (EDT)  i  przejrzystości  dźwięku  (C80) w oktawowych 
      pasmach    częstotliwości   (125 Hz – 4kHz)   oraz   wskaźnika   transmisji   mowy   (STI) 
      z uwzględnieniem charakteru imprez,

- wstępnych wytycznych dotyczących poprawy komfortu akustycznego.
Uwaga.
-  Zamawiający  zobowiązany  jest  zachować  strefę  sceny  i  zaplecza  scenicznego  od 

zasadniczych  zmian/przebudowy.  Możliwe  są  zastosowania  dodatkowych  elementów 
poprawiających akustykę.

-  Zasadniczej modernizacji może podlegać strefa widowni.
-  W strefie widowni należy przewidzieć podział na dwie części.
-  Modernizacja akustyczna ma na celu dostosowanie pomieszczeń i systemów do aktualnie 

stawianych  wymogów  technicznych  i  parametrów  wymaganych  w  nowoczesnych 
centrach kultury.



 2. Wykonanie wytycznych akustyki do projektu architektury dla sali widowiskowej (projekt 
akustyczny).

Dokumentacja powinna zawierać następujące elementy:
   - ocena stanu obecnego akustyki,
   - koncepcja adaptacji akustycznej pomieszczeń ,
   - wytyczne co do ewentualnej ingerencji w geometrię sali (podział na dwie części) ,
   - wykaz  zalecanych  do  zastosowania  materiałów  wraz  ze współczynnikiem pochłaniania 
     dźwięku α,
   - obliczenia czasu pogłosu po proponowanej modernizacji akustycznej,
   - analiza (prognoza) warunków akustycznych na widowni i na scenie po modernizacji,
   - prezentacja wyników symulacji komputerowej właściwości akustycznych sali, ze 
     szczególnym naciskiem na parametry RT i STI,
   - opisy techniczne – zalecenia dotyczące rozmieszczenia materiałów,
   - wykaz wybranych elementów ochrony przed hałasem.

3. Wykonanie  projektu  rozszerzenia  istniejącego systemu nagłośnienia elektroakustycznego
     sali   widowiskowej   w  celu poprawienia   funkcji  akustycznych (uwzględnić istniejący 
     system  kinowy oraz system nagłośnienia sceny). 

Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:
- koncepcja systemów nagłośnienia z uwzględnieniem warunków akustycznych,
- obliczenia,
- dobór elementów toru elektroakustycznego,

4. Powyższe oceny i wytyczne  mają zostać wykonane w celu sporządzenia na ich podstawie 
projektu  architektonicznego,  po  zrealizowaniu  którego  zapewni  się  prawidłowe 
funkcjonowanie sali pod względem akustycznym dla: 

 - prezentacji muzycznych w tym: opera, jazz, rock, folklor, klasyka symfoniczna kameralna,
 - prezentacji teatralnych, 
 - kina,
 - konferencji.

5. Poszczególne części dokumentacji muszą zawierać:
- obliczenia zapotrzebowania na moc elektryczną,
- schematy połączeń i instalacji,
- dokładne rysunki okablowania.

6.  Wykonawca  może  dokonać  wizji  lokalnej  miejsca  prowadzenia  robót  po  uprzednim 
zgłoszeniu  tego  faktu  Zamawiającemu.  Koszty  dokonania  wizji  lokalnej  terenu  badań 
poniesie Wykonawca. Parametry techniczne sali przedstawia załącznik nr 6.

7. Z uwagi na to, że prace wykonywane będą w budynku czynnym, w którym w dni pracujące 
oraz wolne odbywają się seanse oraz inne imprezy, wszystkie prace należy wykonywać tak, 
aby  nie  zakłócić  funkcjonowania  obiektu,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  szczególnej 
ostrożności  w trakcie  wykonywanych  prac.  Wykonawca  opracuje  harmonogram realizacji 
prac,  w  którym  określi  czas  realizacji  poszczególnych  etapów  robót  oraz  związanych  z 
wykonaniem tych prac czasowych wyłączeń poszczególnych części obiektu. Harmonogram 
podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiającego. 

8.  Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  przez  Zamawiającego  postępowań  przetargowych  na 
wyłonienie  wykonawcy  projektu  architektonicznego  oraz  wykonawcy  modernizacji  jak 



również w trakcie wykonywania projektu architektonicznego i prac modernizacyjnych wpłyną 
pytania  dotyczące  prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem,  to Wykonawca 
w ramach  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  zawartej  w  ramach  niniejszego 
postępowania zobowiązany będzie do udzielenia  odpowiedzi na te pytania w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania.

9.  Zamówienie  może  być  realizowane  z  udziałem  podwykonawców  z  tym,  
że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres 
rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/om) do wykonania. 

10.   Dokumentacja winna być wykonana w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egz.

II. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: Dwa tygodnie od dnia podpisania umowy (14 dni).

III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków.

A.  O  zamówienie  publiczne  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Ocena  spełniania  warunku  na 
podstawie analizy treści oświadczenia – pkt V.6.1.a SIWZ.

2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia: 

O  zamówienie  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  w  ciągu  ostatnich  3  lat  przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 
w tym okresie, wykonali minimum 1 ocenę akustyczną wraz z wytycznymi do projektu 
architektury  akustycznej  sali  widowiskowej  w obiekcie  kultury  o kubaturze  sali  min. 
2 500  m3. Wymaga  się  załączenia  dokumentu  potwierdzającego,  że  usługa  została 
wykonana należycie.

 Ocena spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia i dokumentów – pkt 
V.6.1.a i b SIWZ.

3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia, 

Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Ocena  spełniania  warunku  na 
podstawie analizy treści oświadczenia – pkt V.6.1.a SIWZ.

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej,



Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Ocena  spełniania  warunku  na 
podstawie analizy treści oświadczenia – pkt V.6.1.a SIWZ.

Wykonawca  może  polegać  na  wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

B. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do 
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy 
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy.

Ocena spełnienia warunków odbędzie się w oparciu o oświadczenia i dokumenty – pkt 
V.6.1 i 6.2 SIWZ.

C. Ocena  spełnienia  warunków  zostanie  dokonana  wg  formuły  ”spełnia  -  nie  spełnia”. 
Niespełnienie chociaż jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawców 
z postępowania i odrzuceniem oferty.

IV. Informacje ogólne.

1. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 

systemu zakupów.
5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 
6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.  Ofertę  należy  sporządzić  i  przedstawić  zamawiającemu  w  języku  polskim  w  formie 
pisemnej w jednym egzemplarzu. 

2.  Treść  oferty  musi  odpowiadać  treści  SIWZ  i  zostać  sporządzona  wg  formularza 
ofertowego,  stanowiącego  załącznik  nr  1  do  niniejszej  SIWZ.  Poprawki  lub  zmiany  
w  ofercie  muszą  być  dokonane  w  sposób  czytelny,  parafowane  własnoręcznie  przez 
osobę(-y) podpisując(-e) ofertę.

3. Oferta ma zawierać:
3.1.wypełniony formularz ofertowy, wg załącznika nr 1 do SIWZ
3.2. oświadczenia i dokumenty - jak w pkt. V.6.1 oraz V.6.2.

4. Przygotowana według powyższych wskazówek oferta i oświadczenia muszą być podpisane 
przez  osobę(y)  uprawnioną(e)  do  zaciągania  zobowiązań  cywilno-prawnych  
w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty, oświadczeń 
i  dokumentów  nie  wynika  z  przedłożonych  w ofercie  dokumentów,  do  oferty  należy 
załączyć  stosowne  pełnomocnictwo  podpisane  przez  osobę(y)  uprawnioną(e)  do 
zaciągania  zobowiązań  cywilno-prawnych  w  imieniu  Wykonawcy.  Pełnomocnictwo 



należy  przedstawić  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie. 
Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona 
jest osoba.

5.  Wszelkie  poprawki  lub  zmiany  w  tekście  oferty  muszą  być  parafowane  i  datowane 
własnoręcznie przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy.

6.1. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych Wykonawca przedkłada oświadczenie i dokumenty: 

a). oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - wg załącznika nr 2,
b).  wykaz  wykonanych  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 

warunku wiedzy i  doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie,  w podaniem przedmiotu ( w tym kubatury), dat wykonania i odbiorców – 
wg załącznika nr 4, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi 
zostały wykonane należycie.

6.2.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  z  postępowania  na 
podstawie  art.  24  ust.  2  ustawy  Wykonawca  przedkłada  następujące  oświadczenia  i 
dokumenty

a). oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia warunków, 

o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - według załącznika nr 3.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 
1  pkt  2  ustawy,  wystawionego  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy.

c) oświadczenie i dokument - pkt 6.1.
7. Dokumenty,  o których mowa w pkt V.6.1.b pkt V.6.2. a-b mogą być przedstawione w 

formie  oryginału  lub  kserokopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez 
Wykonawcę. 

8. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język 
polski.

9. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów,  jakich  może  żądać  Zamawiający od Wykonawcy,  oraz form,  
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226, poz. 1817) jeżeli Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa: 

w pkt. 6.2. b, składa dokument lub dokumenty,  wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

10.  Dokumenty,  o  których  mowa w pkt  9  powinny być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:  Jeżeli  w miejscu  zamieszkania  osoby lub w kraju,  w którym wykonawca  ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9, 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia:



11.1.Wykonawcy  ubiegający  się  wspólnie  o  udzielenie  zamówienia  ustanawiają 
pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  albo  reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

11.2.Wykonawcy składający wspólną ofertę ponoszą odpowiedzialność solidarnie.
11.3.Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
11.4.Wykonawcy występujący wspólnie w formie „konsorcjum” składają jedną ofertę, przy 

czym  wymagane  dokumenty  wskazane  w  pkt.  V.6.2.  b,  składa  każdy  
z Wykonawców.

11.5.Oświadczenia,  o  których  mowa  w  pkt  V.6.1.a)  i  V.6.2.a)  powinny  być  złożone 
z uwzględnieniem treści art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i podpisane 
przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania.

11.6.  Zamawiający  uzna  za  spełniony warunek  posiadania  wiedzy i  doświadczenia  przez 
konsorcjum w  przypadku,  gdy  zostanie  on  spełniony  przez  któregokolwiek  członka 
konsorcjum. 

VI.  Opis  kryterium,  którym  Zamawiający  będzie  się  kierował  przy  wyborze  oferty 
z podaniem znaczenia kryterium.

1.  Ocena  ofert  niepodlegających  odrzuceniu,  złożonych  przez  wykonawców,  dokonana 
zostanie przez komisję przetargową niejawnie, według kryterium: cena (kwota brutto) - 
100 %.
na podstawie wzoru: P = z : y x 100
gdzie:

P- ilość punktów
z – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych 
y – cena oferty badanej nieodrzuconej
100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów.
3. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, w trybie 

określonym w art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do 2 miejsc po przecinku i  
obejmować całość przedmiotu zamówienia określonego w rozdz. I.

2. Cena ofertowa nie ulega zmianie w okresie realizacji zamówienia.
3. W cenie należy ująć wszystkie czynności  uznane przez Wykonawcę jako niezbędne do 

prawidłowego wykonania pełnego zakresu zamówienia.

VIII. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami. 

Pracownikiem  upoważnionym  do  kontaktów  z  Wykonawcami  jest  Pan  Janusz  Merchut, 
Centrum Sztuki Mościce, Tarnów, ul. Traugutta 1, tel. 14 633 46 00, 14 633 46 08.

IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.



1. Oświadczenia,  wnioski, zawiadomienia oraz informacje,  Zamawiający oraz Wykonawcy 
przekazują pisemnie, faksem lub mailem (nr faksu Zamawiającego 14 633 10 52, adres 
e-mail: sekretariat@mck.tarnow.pl). Zamawiający posługując się formą faksu lub maila 
wymaga niezwłocznego potwierdzania przez Wykonawców faktu otrzymania pism. 

2.  Wykonawca  może  zwrócić  się  do  Zamawiającego  o  wyjaśnienie  treści  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy).

3. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 
dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie 
treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa 
połowa wyznaczonego terminu składania ofert,  z zastrzeżeniem art.  38 ust.  1a ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym 
przekazał  SIWZ,  bez  ujawniania  źródła  zapytania  oraz  zamieszcza  je  na  stronie 
internetowej.

5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania    
ofert  zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną  zmianę 
przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację, oraz 
zamieszcza  na stronie internetowej.

6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia  
o  zamówieniu  jest  niezbędny  dodatkowy  czas  na  wprowadzenie  zmian  w  ofertach, 
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym 
przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na stronie internetowej.

7. W przypadku  gdy zmiana  treści  SIWZ nie  powoduje konieczności  zmian  w ofertach, 
Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

8. W  przypadku  dokonywania  zmiany  ogłoszenia  Zamawiający  zamieści  ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz niezwłocznie zamieści 
informację o zmianach w swojej siedzibie i na stronie internetowej. 

9.  Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

X. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca związany jest  ofertą  przez okres 30 dni licząc  od dnia,  w którym upływa 
termin składnia oferty.

2.  Wykonawca  samodzielnie  lub  na  wniosek  Zamawiającego  może  przedłużyć  termin 
związania  ofertą,  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 terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XI. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

1.  Ofertę  zaadresowaną  na  Zamawiającego  należy  złożyć  w  kopercie  lub  w  innym 
opakowaniu z napisem: „Ocena akustyczna sal widowiskowej  wraz ze sporządzeniem 
wytycznych do projektu architektury (projekt akustyczny)”.

2. Oferty należy składać do dnia 16.05.2012 r. do godz. 11.00 w Centrum Sztuki Mościce, 
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, Sekretariat. (czynne w godz. 800 – 1600).

3. Termin powyższy zostanie uznany, jeżeli oferta znajdzie się w siedzibie Zamawiającego 
przed jego upływem.

4. Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu 
składania ofert.

5. Oferty przesłane faksem lub drogą elektroniczną zostaną odrzucone.



6. Za moment złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej dostarczenia do miejsca składania 
ofert.  Zamawiający  niezwłocznie  zwraca  ofertę  złożoną po upływie  terminu  składania 
ofert.

XII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

1.  Jawne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie  zamawiającego  tj.  Centrum Sztuki  Mościce, 
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1, /sala multimedialna/w dniu  16.05.2012 r. o godz. 11.15.

2.  Wynik  przetargu  podany  będzie  do  wiadomości  wszystkich  Wykonawców  w  trybie 
określonym w art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3.  Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  poda  kwotę,  jaką  zamierza  
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XIII. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy. 

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 5 do SIWZ.

XIV. Wymagania dotyczące wadium - nie dotyczy.

XV.  Informacja o  formalnościach,  jakie  powinny zostać  dopełnione  w celu  zawarcia 
umowy.

1.  O  wyborze  najkorzystniejszej  Zamawiający  zawiadomi  wszystkich  Wykonawców,  którzy 
złożyli oferty, w trybie określonym art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Umowę zawiera się w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób 
określony  w  art.  27  ust.  2,  albo  10  dni  –  jeżeli  zostało  przesłane  w  inny  sposób,  
z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może 
zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego 
postępowanie odwoławcze.

3.  Jeżeli  wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana,  uchyla  się  od  zawarcia  umowy w 
sprawie  zamówienia  publicznego,  zamawiający  może  wybrać  ofertę  najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

4. Propozycję umowy opracowaną na warunkach ustalonych w specyfikacji, podpisaną przez 
swoich uprawnionych przedstawicieli, przedłoży Wykonawca.

XVI. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej, przysługującej Wykonawcom.



1. Środki ochrony prawnej  określone w Dziale  VI ustawy Prawo zamówień publicznych  
(tj. odwołanie oraz skarga do sądu) przysługują 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. 

2.  W  postępowaniach,  których  wartość  zamówienia  jest  mniejsza  niż  kwoty  określone 
w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  odwołanie  przysługuje  wyłącznie 
wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.

3.  Na  orzeczenie  Krajowej  Izby  Odwoławczej  stronom  oraz  uczestnikom  postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

4.  Wykonawca  może  w terminie  przewidzianym  do  wniesienia  odwołania  poinformować 
zamawiającego  o  niezgodnej  z  przepisami  ustawy czynności  podjętej  przez  niego  lub 
zaniechaniu  czynności,  do której  jest  zobowiązany na  podstawie  ustawy,  na które  nie 
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

XVIII. Postanowienia końcowe.

W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszymi  postanowieniami  obowiązują  przepisy 
zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi oraz 
Kodeksie cywilnym.

Tarnów, dnia 08 maja 2012 r.

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 - Oferta 
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy 
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu nie spełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
4. Załącznik nr 4 – Wykaz usług.
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowy.
6. Załącznik nr 6 – Parametry techniczne sali.



Załącznik nr 1 

OFERTA

…………………………………………
Nazwa i adres Wykonawcy 

(w przypadku konsorcjum podać nazwy i adresy
wszystkich członków konsorcjum)

Centrum Sztuki Mościce
33-101 Tarnów, ul. Traugutta 1

Nawiązując  do  ogłoszenia  o  przetargu  nieograniczonym  na  „Ocenę  akustyczną  sali 
widowiskowej  wraz  ze  sporządzeniem  wytycznych  do  projektu  architektury  (projekt 
akustyczny)”:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia:
za cenę: ............................... zł brutto, w tym …… % VAT.

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie określonym w pkt. II SIWZ.
3.  Oświadczamy,  że  przyjmujemy  warunki  płatności  określone  przez  Zamawiającego  

w projekcie umowy.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert.
5.  Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  Specyfikacji  Istotnych  Warunków 

Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
6.  Zamówienie  wykonamy  siłami  własnymi/następujące  części  niniejszego  zamówienia 

zostaną powierzone podwykonawcom (Uwaga!: Wykonawca wypełnia – o ile dotyczy):

Lp. Nazwa/opis części zamówienia,
której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

......................................................................
podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 2

........................................

Nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Ocenę 
akustyczną  sali  widowiskowej  wraz  ze  sporządzeniem  wytycznych  do  projektu 
architektury (projekt akustyczny)” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) oświadczam/y,  że spełniamy warunki 
dotyczące:

1.  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

3.  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonywania zamówienia,

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………..........................................................
podpis osoby lub osób uprawnionych do 

zaciągania zobowiązań cywilno–prawnych w 
imieniu Wykonawcy



Załącznik nr 3
........................................
Nazwa i adres Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Ocenę 
akustyczną  sali  widowiskowej  wraz  ze  sporządzeniem  wytycznych  do  projektu 
architektury (projekt akustyczny)” w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na 
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych”  (tekst 
jednolity  Dz.  U.  z  2010  r.  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.)  oświadczam/y,  że  nie  podlegam/y 
wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 
ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

...............................................................................
Podpis  osoby  lub  osób  uprawnionych  do  zaciągania 
zobowiązań cywilno–prawnych w imieniu Wykonawcy

* art. 24 ust. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została 

stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 
albo wypowiedzenie umowy albo dostąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość 
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po 
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia 
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem 
przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.



Załącznik Nr 4
……………………………….
Nazwa i adres Wykonawcy
 

Wykaz wykonanych  usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, w zakresie wymaganym punktem III.A.2 SIWZ.
  

 
Lp

 
Przedmiot zamówienia

(w tym kubatura obiektu)

Data wykonania  
 

Odbiorcarozpoczęcie zakończenie
 

 
1
 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
zamówienie obejmowało ocenę akustyczną wraz z 
wytycznymi do projektu architektury akustycznej sali 
widowiskowej w obiekcie kultury o kubaturze sali 
………….m3

   
 

 
2
 

…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………….
zamówienie obejmowało ocenę akustyczną wraz z 
wytycznymi do projektu architektury akustycznej sali 
widowiskowej w obiekcie kultury o kubaturze sali 
………… m3

   
 

…………………………………………………… 
Podpis  osoby lub  osób uprawnionych  do  zaciągania   zobowiązań 
cywilno prawnych w imieniu Wykonawcy

  
 

    
UWAGA: 
do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usługi/usług 
przedstawionych w wykazie.


	OŚWIADCZENIE

