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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego w Krakowie 
, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwst.krakow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Uczelnia publiczna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyłonienie Wykonawcy w 
zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia 
na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla potrzeb remontu, modernizacji i 
rozbudowy obiektu PWST w Krakowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania kompletnej 
dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowanie nadzoru 
autorskiego, dla potrzeb remontu, modernizacji i rozbudowy obiektu Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej, zlokalizowanego przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 1.1 Zakres 
zamówienia obejmuje w szczególności przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
wraz wykonaniem projektu budowlanego remontu, modernizacji i rozbudowy obiektu, 
sporządzenie wszelkich wymaganych prawem opracowań i uzyskania niezbędnych uzgodnień 
i ostatecznych decyzji administracyjnych dla przedmiotowej inwestycji, w tym między 
innymi inwentaryzację na terenie inwestycji, uzyskanie pozwolenia na budowę, sporządzenie 
projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz 
sprawowanie nadzoru autorskiego. 1.2 Realizacja przedmiotu zamówienia musi być dokonana 
w stopniu i złożoności odpowiadającej aktualnie obowiązującym przepisom prawa, w 
szczególności prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych (bez użycia nazw 



własnych, wskazań na określony produkt czy producenta itp. przy opisach przedmiotu 
zamówienia), niezbędnym do przygotowania postępowań przetargowych dotyczących 
przyszłej realizacji projektu, a ponadto Wykonawca będzie zobowiązany również do 
niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców w 
postępowaniach przetargowych dotyczących realizacji projektu i wszelkich niezbędnych 
konsultacji z tym związanych. 1.3 Zamówienie obejmuje w szczególności opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej, zwanej dalej w skrócie dokumentacją projektową, 
czyli między innymi: 1.3.1 wielobranżowego projektu budowlanego zgodnie z ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz aktami 
wykonawczymi, w tym rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1422 z póź. zm.), z uwzględnieniem przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t. j. Dz. U. 2013 poz. 1129), a 
także sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
warunków przyłączenia mediów, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
wraz ze sporządzeniem wniosku i uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektów 
wykonawczych we wszystkich branżach, STWiOR, przedmiarów i kosztorysów 
inwestorskich, 1.3.2 uzyskanie niezbędnych materiałów do celów projektowych, w tym w 
szczególności mapy sytuacyjno-wysokościowej, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym 
pozwolenia konserwatorskiego i zgody na zajęcie pasa jezdni (chodnika), 1.3.3 uczestnictwo 
pełnego zespołu projektowego w spotkaniach mających na celu bieżącą ocenę postępu prac 
projektowych i dyskusje na temat proponowanych rozwiązań oraz sugestii przedstawicieli 
Zamawiającego dotyczących potrzeb związanych zakresem projektu, które będą odbywały się 
nie częściej niż raz na dwa tygodnie, w wymiarze około 3 godzin, w siedzibie jednostki 
Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie, 1.3.4 pełnienie 
funkcji nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych polegającego w 
szczególności na: 1.3.4.1 stwierdzaniu w toku wykonywania robót budowlanych, będących 
przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego, zgodności realizacji z projektem, 1.3.4.2 
uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w projekcie stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 1.3.4.3 uczestnictwie 
pełnego zespołu projektowego w naradach koordynacyjnych, które będą odbywały się nie 
częściej niż raz w tygodniu, w wymiarze około 3 godzin, w siedzibie jednostki 
Zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie. 1.4 Wyłoniony 
Wykonawca zobowiązany będzie również, w ramach realizacji niniejszego zamówienia, do 
uwzględnienia w realizowanej dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiającego 
dwóch opracowań projektowych wraz z decyzjami o pozwoleniu na budowę, projektami 
wykonawczymi, STWiOR, przedmiarami i kosztorysami, które dotyczą planowanych prac 
remontowych i modernizacyjnych dotyczących podcieni obiektu od ul. Piłsudskiego, które 
mają zostać zagospodarowane, i wewnętrznej klatki schodowej w obiekcie, która ma zostać 
dostosowana do wymogów przeciwpożarowych. Materiały te zostaną udostępnione 
wyłonionemu Wykonawcy w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia podpisania 
umowy. 1.5 Szczegółowy zakres zamówienia określony jest w Koncepcji Funkcjonalno-
Użytkowej stanowiącej Załącznik A do SIWZ (1 plik w formacie PDF zawierający 64 strony) 
oraz w pkt 3)10. SIWZ - treść poniżej: Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia: 
Założeniem prowadzonego postępowania przetargowego jest uzyskanie opracowania 



projektowego na przeprowadzenie remontu, rozbudowy i modernizacji budynków 
Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego, znajdujących się przy ulicy 
Straszewskiego 21 - 22 w Krakowie. Budynki PWST zostały przystosowane do działalności 
dydaktycznej i prowadzenia działalności artystycznej według projektów opracowanych w 
latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. W konsekwencji dokonano przebudowy istniejącej 
zabudowy, przystosowując ją do potrzeb Uczelni. Budynki zostały wpisane na listę zabytków 
i prowadzenie prac wymaga uzgodnień z Wojewódzkim Małopolskim Konserwatorem 
Zabytków. Prace budowlane zostały wykonane w latach 1987-1998. W wyniku zmieniających 
się potrzeb Uczelni, otrzymanych zaleceń Komendy Straży Pożarnej oraz naturalnego zużycia 
materiałów i urządzeń, obiekty wymagają przeprowadzenia remontu i modernizacji. Zakres 
opracowania obejmuje następujące elementy: I. Zadaszenie części amfiteatru, w celu 
stworzenia dodatkowej powierzchni do działalności edukacyjnej i prezentacji artystycznych. 
Szczegółowe wytyczne do projektu zawiera Załącznik A nr 1 pn. Koncepcja projektowa 
wielobranżowa zabudowy fragmentu amfiteatru budynku PWST w Krakowie przy ul. 
Straszewskiego. II. Zmiana organizacji holu wejściowego do sali teatralnej im. Stanisława 
Wyspiańskiego, z uwzględnieniem poprawy jej funkcjonalności i estetyki. Projekt powinien 
uwzględnić ewentualnie możliwość zmiany lokalizacji i rozwiązania technicznego szatni, 
wyglądu portierni oraz umiejscowienia kasy biletowej. Oświetlenie holu szatniowego oraz 
dróg ewakuacyjnych wykonane w 1994 roku jest mało efektywne energetycznie oraz 
nieestetyczne. Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do 
przedstawienia, w terminie do dwóch tygodni liczonych od dnia podpisania umowy, 3 wersji 
koncepcji zagospodarowania holu, z pośród których to koncepcji, Zamawiający w terminie do 
pięciu dni od ich przekazania, podejmie decyzję do realizacji jednej z nich, z ewentualną 
koniecznością uwzględnienia przez Wykonawcę przy realizacji dokumentacji projektowej 
uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wybranej koncepcji. III. Opracowania 
projektowego wymagają instalacje sanitarne w zakresie instalacji centralnego ogrzewania 
oraz ciepła technologicznego. W praktyce użytkownik boryka się z kłopotem prawidłowego 
ogrzewania przestrzeni, objawiającym się nierównomiernym rozkładem ciepła w 
poszczególnych pomieszczeniach. W przypadku instalacji klimatyzacji istnieje problem z 
automatycznym dostosowaniem parametrów ogrzewania i chłodzenia do zmieniających się 
warunków klimatycznych. Problem występuje w salach prezentacji artystycznych, m. in. 
Scenie im. Stanisława Wyspiańskiego, Scenie 210 oraz salach dydaktycznych. Zamawiający 
oczekuje opracowania koncepcji usprawnienia działania automatyki klimatyzacji przy 
zachowaniu istniejących urządzeń klimatyzacyjnych. W kosztorysie usprawnienia 
klimatyzacji należy uwzględnić koszty odkażenia instalacji. Opinie na temat stanu instalacji 
sanitarnych zawiera Załącznik A nr 2. Opracowanie projektowe powinno zawierać 
dokumentację modernizacji instalacji co i ct, chłodnictwa oraz automatyki klimatyzacji. IV. 
W wyniku oceny Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, określającej niespełnione w 
obiekcie wymagania bezpieczeństwa pożarowego, opracowano ekspertyzę na spełnienie 
wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Małopolski Komendant Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej wydał w dniu 11 września 2015 r. Postanowienie, które stanowi podstawę do 
opracowania dokumentacji budowlanej na dostosowanie budynku do przepisów. Do 
rozważenia w niniejszym zleceniu pozostaje: 1. Zastosowanie w budynku oświetlenia 
ewakuacyjnego o zwiększonym natężeniu oświetlenia na podłodze wzdłuż środkowej linii 
drogi ewakuacyjnej, które będzie nie mniejsze niż 5 lux, a w centralnym pasie drogi 
obejmującym nie mniej niż połowę szerokości drogi wyniesie co najmniej 2 lux. 2. 
Zastosowanie na drogach ewakuacyjnych budynku w części teatralnej i dydaktycznej 
podświetlonych znaków ewakuacyjnych, które będą posiadać oświetlenie własne, 
zapewniające natężenie światła co najmniej 1 lux na powierzchni znaku. Postanowienie 



Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej pkt 5 i 6 stanowi Załącznik A 
nr 3. V. Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji instalacji p.poż. wykonanej w 
systemie konwencjonalnym na system adresowany. Zmiana dotyczy całości budynku od 
piwnic do II piętra, z wykorzystaniem częściowym istniejącego okablowania, wymianą 
czujek oraz dopasowaniem systemu do istniejącej centrali POLON 4900. Ochroną 
przeciwpożarową należy objąć część budynku nr 21, gdzie nie istnieje instalacja. Informacja 
dodatkowa: 1. PWST posiada opracowaną dokumentację techniczną wydzielenia pożarowego 
klatek schodowych zgodnie z Postanowieniem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. Wydzielone klatki, określone w dokumentacji jako 2 i 3 zostały 
wykonane. Wydzielenie klatki nr 1 zostanie wykonane w ramach całości zadania, 
obejmującego remont, rozbudowę i modernizację obiektu. 2. W strukturę budynku zostaną 
włączone podcienia, z przeznaczeniem na poszerzenie przestrzeni rekreacyjnej holu sali 
teatralnej - Sceny im. St. Wyspiańskiego oraz przestrzeń promocji działalności artystycznej. 
Projekt realizacji zadania został wykonany i zostanie włączony do całości prac, obejmujących 
rozbudowę i modernizację obiektu. 3. Koncepcja zabudowy amfiteatru wymaga uzyskania 
ULICP. Zamawiający jest w trakcie uzyskania tej decyzji, która została poprzedzona 
uzgodnieniami z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie. 4. Zamawiający 
posiada dokumentację wymiany dźwigu osobowego. Wymiana urządzeń wiąże się z 
koniecznością poszerzenia otworów drzwiowych do windy. Podkłady architektoniczne 
stanowią Załącznik A nr 4. Zamawiający informuje, iż zaprasza wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego zakresem zamówienia, która 
będzie miała miejsce w dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 10:00. Spotkanie przy portierni w 
budynku PWST przy ul. Straszewskiego 21-22 w Krakowie.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na 

podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym w zakresie ewentualnego 
zamówienia uzupełniającego przewiduje się zlecenie wykonania opracowań 
projektowych związanych z koniecznością remontu lub modernizacji istniejących 
pomieszczeń bądź instalacji czy konstrukcji obiektu 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-8, 71.20.00.00-0, 71.21.00.00-3, 
71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.20.00-6, 71.24.50.00-7, 71.24.60.00-4. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w 
miesiącach: 48. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 8) Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca najpóźniej 
w dniu składania ofert, a przed upływem terminu składania ofert, winien wnieść wadium, w 
wysokości wynoszącej kwotę 5 000,00 zł. PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu; 2.2 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3 gwarancjach bankowych; 
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o 
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. 2007 Nr 42 poz. 275 z późn. zm.). 3. 
Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć przelewem bankowym w złotych polskich na 
konto Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. 24 Oddział w Krakowie nr 91 1500 1487 
1214 8007 2258 0000. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego 
wniesienia żądano. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, 
który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający żąda 
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w 
wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego. 7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew 
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzymuje 
wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.1 odmówił 
podpisania umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego na warunkach określonych 
w ofercie; 8.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 8.3 
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy; 8.4 oraz w przypadku jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, 
nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, 
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub 
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, 
co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 
najkorzystniejszej. 9. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej kopia przelewu 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę winna zostać dołączona do oferty, 
a w przypadku złożenia wadium w innej formie niż pieniężna, oryginał dowodu wniesienia 
wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w 
oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu 
postępowania, a w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi 
być złączona z ofertą. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  



• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności pozwalające na realizację zamówienia, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia 
warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o 
oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do 
formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym 
zamówieniem, które musi wykazać, w formie załączonego do oferty wykazu 
głównych usług i oświadczenia, potwierdzonego poświadczeniami, 
referencjami lub odpowiednimi dokumentami uprzednich odbiorców, albo 
oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, że w ciągu 
ostatnich 3 lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy 
w tym okresie, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, wykonał 
główne usługi. Przez główne usługi rozumie się zrealizowanie dwóch 
zamówień, tj. usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej 
remontu obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków wraz z 
uzyskaniem ostatecznych decyzji o pozwoleniach konserwatorskich oraz 
ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę i wykonaniem projektów 
wykonawczych oraz kosztorysów, przy czym łączna wielkość zakresu dwóch 
wykazanych projektów nie może być mniejsza niż 5000 m³, a łączna wartość 
wykazanych dwóch usług nie może być mniejsza niż 200.000,00 PLN brutto 
(słownie: dwieście tysięcy złotych). Wykonawca musi udokumentować, że 
wyżej wymienioną(e) usługę(i) wykonał z należytą starannością załączając 
dokumenty potwierdzające jej(ich) należytą realizację (w postaci 
poświadczenia albo oświadczenia Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych 
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
ww. poświadczenia), a wykazie podać wartość inwestycji, przedmiot (zakres, 
rodzaj), datę(y) wykonania i odbiorcę(ów). Ocena spełnienia warunku będzie 
dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz usług, 
dokumenty i oświadczenia (poświadczenia) dołączone do oferty, których wzór 
stanowią załączniki nr 1 i 2 do formularza oferty będącego integralną częścią 
SIWZ. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych 
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł 
polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga 
to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że 
odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, 
gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie 
powyższej okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez 



przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na 
potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. 
Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w 
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego 
zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki 
podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w 
jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać 
jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało 
miejsce w trakcie wykonywania umowy. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym 
pozwalającym na realizację zamówienia. Ocena spełnienia warunku będzie 
dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o oświadczenie 
dołączone do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do formularza oferty 
będącego integralną częścią SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
dlatego też musi wykazać, iż posiada osoby zdolne do wykonania zamówienia, 
to jest załączyć wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz 
oświadczenia, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. głównego projektanta i 
projektantów branżowych, stanowiących personel uprawniony do 
wykonywania zastrzeżonych dla określonych zawodów i czynności, czyli: 1. 
Głównego projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności architektonicznej, a także posiadającego minimum 
pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch 
obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz 
dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę 
koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub 
operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 
uprawnieniom, 2. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, a także posiadającego 
minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w 
projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 
zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu 
zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub 
filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym 
posiadanym uprawnieniom, 3. Projektanta posiadającego uprawnienia do 
projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 



wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, a także posiadającego 
minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w 
projektowaniu dwóch obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru 
zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu 
zawierającego salę koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub 
filharmoniczną lub operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym 
posiadanym uprawnieniom, 4.Projektanta posiadającego uprawnienia do 
projektowania bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, a także posiadającego minimum 
pięcioletnią praktykę zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch 
obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz 
dodatkowo w projektowaniu co najmniej jednego obiektu zawierającego salę 
koncertową lub teatralną lub kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub 
operową, w zakresie odpowiadającym posiadającym posiadanym 
uprawnieniom, 5. Projektanta posiadającego uprawnienia do projektowania bez 
ograniczeń w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, a także posiadającego minimum pięcioletnią praktykę 
zawodową oraz doświadczenie w projektowaniu dwóch obiektów użyteczności 
publicznej wpisanych do rejestru zabytków oraz dodatkowo w projektowaniu 
co najmniej jednego obiektu zawierającego salę koncertową lub teatralną lub 
kinową lub amfiteatralną lub filharmoniczną lub operową, w zakresie 
odpowiadającym posiadającym posiadanym uprawnieniom, 6. Osobę 
posiadającą wykształcenie związane z akustyką, na przykład wibroakustyka, a 
także posiadającą minimum pięcioletnią praktykę zawodową oraz 
doświadczenie przy budowie lub remoncie co najmniej trzech pomieszczeń 
przeznaczonych na sale koncertowe lub teatralne lub kinowe lub amfiteatralne 
lub filharmoniczne lub operowe. Ocena spełnienia warunku będzie 
dokonywana metodą 0 - 1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o wykaz osób wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, i doświadczenia oraz 
oświadczenia dołączonego do oferty, których wzór stanowią załączniki nr 1 i 3 
do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. Wykonawca może 
polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia z innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Celem 
skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego Wykonawca 
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł polegać na 
określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga to za sobą 
konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że odwołanie się do 
zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, gwarantujący należyte 
wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie powyższej okoliczności 
nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez przedstawienie pisemnego 
zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów w danym zakresie na potrzeby realizacji zamówienia 
publicznego, którego dotyczy postępowanie. Wykonawca składając ofertę w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie 
będzie dysponował określonymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w 
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
wykonania zamówienia. Treść pisemnego zobowiązania, o którym mowa 
powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki podmiot i jakie zasoby 
udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w jakiej formie będą 



udostępnione określone zasoby, aby wykazać jednoznacznie, iż udostępnienie 
danych zasobów rzeczywiście będzie miało miejsce w trakcie wykonywania 
umowy. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać, iż: 1. 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
200.000,00 zł. (słownie: dwieście tysięcy złotych (PLN)), na potwierdzenie 
czego należy dołączyć do oferty aktualne dokumenty potwierdzające wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową (t.j. aktualną 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 2. jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym 
kwota ubezpieczenia powinna być nie mniejsza niż 2 000.000,00 zł. (słownie: 
dwa miliony złotych (PLN)), na potwierdzenie czego należy dołączyć do 
oferty aktualną kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego 
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. 
nie spełnia/spełnia, w oparciu o aktualne dokumenty potwierdzające wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową oraz aktualną 
kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia, jak i oświadczenie dołączone do oferty, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1 do formularza oferty będącego integralną częścią SIWZ. 
Wykonawca może polegać na zdolnościach ekonomicznych i finansowych 
innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Celem skutecznego powołania się na potencjał podmiotu trzeciego 
Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie mógł 
polegać na określonych zdolnościach w trakcie realizacji zamówienia. Pociąga 
to za sobą konieczność wykazania w treści oferty przez Wykonawcę, że 
odwołanie się do zdolności podmiotu trzeciego ma charakter realny, 
gwarantujący należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykazanie 
powyższej okoliczności nastąpić powinno przede wszystkim, poprzez 
przedstawienie pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w danym zakresie na 
potrzeby realizacji zamówienia publicznego, którego dotyczy postępowanie. 
Wykonawca składając ofertę w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iż faktycznie będzie dysponował określonymi zasobami w 
trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Treść pisemnego 
zobowiązania, o którym mowa powyżej, powinna wyraźnie wskazywać, jaki 



podmiot i jakie zasoby udostępnia, na jaki okres i w jaki sposób, czy też w 
jakiej formie będą udostępnione określone zasoby, aby wykazać 
jednoznacznie, iż udostępnienie danych zasobów rzeczywiście będzie miało 
miejsce w trakcie wykonywania umowy. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY  

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość 
oferowanego przedmiotu zamówienia i winien skalkulować cenę ryczałtową dla całości 
przedmiotu zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, a dowód jego 
wniesienia winien złożyć wraz z ofertą. 3. Wykonawca powinien dołączyć do oferty 
obliczenie ceny ryczałtowej wyliczonej w oparciu o indywidualną kalkulację Wykonawcy 
zgodnie ze wzorem tabelarycznym przedstawionym w załączniku nr 5 do formularza oferty, 
przy uwzględnieniu wymagań i zapisów niniejszej SIWZ, w tym także doświadczenia 
zawodowego Wykonawcy w odniesieniu do całości zamówienia. 4. Wykonawca musi złożyć 
wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem oferty załączniki od 1 do 7, zawierające 
oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisane 
w pkt 5), SIWZ, a nie wyszczególnione w pkt 6) SIWZ, (wypełnione i uzupełnione lub 
sporządzone zgodnie z ich treścią, przy czym może podpisać oraz dołączyć do oferty wzór 
umowy). 5. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do oferty pełnomocnictwo w 
przypadku podpisania jej przez pełnomocnika, w formie oryginału lub notarialnie 
poświadczonej kopii, albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby 
umocowane, przy czym dotyczy to również przypadków składania ofert przez podmioty 
występujące wspólnie, czyli uczestników konsorcjum, w tym także spółki cywilne. 6. W 
przypadku dokumentów, o ile są wymagane, potwierdzających doświadczenie w realizacji 
robót, usług bądź dostaw, ich wykazu, oraz informacji banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź 
polisy ubezpieczeniowej, wystawionych w walutach obcych (nie w PLN) wskazane w nich 
wartości (kwoty) zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank 
Polski na dzień otwarcia ofert. 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż 



będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 80 
• 2 - Termin realizacji - 20 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, po uprzednim sporządzeniu protokołu 
konieczności, poprzez podpisanie aneksu do umowy (wzór umowy - pkt 16) SIWZ), w 
następujących przypadkach: a) zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez 
jego skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu na 
wystąpienie okoliczności wskazanych w § 2 ust. 2 umowy, b) ustawowej zmiany stawki 
podatku od towarów i usług VAT odpowiednio dla zakresu wykonanych usług stanowiących 
przedmiot umowy, które zostały zrealizowane po dniu wejścia w życie przepisów 
dokonujących zmiany stawki podatku VAT, c) ustawowej zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2002 Nr 200 poz. 1679 z 
późn. zm.) wpływającej na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła 
po dniu wejścia w życie przepisów dokonujących zmiany wysokości minimalnego 
wynagrodzeniu za pracę, d) ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o 
systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz.U. 2013 poz. 1442 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (t. j. Dz.U. 2008 Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) wpływającej na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy, którego wypłata nastąpiła po dniu wejścia w życie przepisów 
dokonujących zmian ww. zasad lub wysokości stawek składek, e) zmiany osób 
przeznaczonych do realizacji umowy ze względów losowych na zasadzie określonej w § 4 



ust. 3 umowy, f) zmiany podwykonawcy ze względów losowych, o ile zostali przewidziani, z 
uwzględnieniem postanowień, z uwzględnieniem postanowień § 2 ust. 17 umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.pwst.krakow.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kancelaria 
PWST, ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków, I p., pok. 219. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  27.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Kancelaria PWST, ul. Straszewskiego 21-22, 31-
109 Kraków, I p., pok. 219. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.17) Czy 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 

 


