
Tarnów: Lux acoustica - projekt kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych w 

Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego 

Numer ogłoszenia: 274426 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego , ul. 

Lippóczy'ego 4, 33-100 Tarnów, woj. małopolskie, tel. 0-14 621 0408, faks 0-14 621 92 43. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsmuz.tarnow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: publiczna szkoła artystyczna prowadzona przez 

jednostkę samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Lux acoustica - projekt 

kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n: Lux acoustica - 

projekt kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia wraz z niezbędnymi 

uwarunkowaniami, których spełnienia wymaga Zamawiający, znajdują się w załączniku nr 8 

do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 

71.24.00.00-2, 71.31.43.00-5, 71.31.32.00-7, 71.31.52.10-4. 

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: Zakończenie: 

16.12.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w 

terminie wyznaczonym do składania ofert w wysokości: 7000 zł 2. Wadium może być 

wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku 

odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt. III.4.1. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zrealizowali należycie w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną 

usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, dotyczącej 

obiektu budowlanego zawierającego m.in. salę koncertową lub operę, lub 

operetkę lub kino lub teatr, na co najmniej 200 miejsc siedzących na widowni. 

Zamawiający wymaga załączenia dowodów potwierdzających, że usługi 

zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca w przetargu polega na 

zasobach innego podmiotu (niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków) - wiedzy i doświadczeniu: a) podmiot ten musi uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, ponadto z dokumentów musi wynikać, że usługi 

zrealizowane przez ten podmiot zostały wykonane należycie, b) zobowiązany 

jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami - w 

szczególności przedstawia w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie 

tego/tych podmiotu/ów do oddania mu do dyspozycji wiedzy i doświadczenia 

jak wskazano wyżej, na okres korzystania z przy wykonywaniu zamówienia. 

W przypadku dokumentów na potwierdzenie warunku udziału w 

postępowaniu, Zamawiający przelicza wartość usług określonych w walutach 

innych niż PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej 

waluty obowiązującego w dniu ogłoszenia zamówienia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. Średnie kursy walut dostępne są pod następującym 

adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści dokumentów i 

oświadczenia - pkt. III.4.1, z zastrzeżeniem pkt III.6.1. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku 

odbędzie się na podstawie na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt. 

III.4.1. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca dysponuje lub będzie 

dysponował min. po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do 

projektowania bez ograniczeń w następujących specjalnościach: a/ 

architektonicznej, z minimum 3-letnim doświadczeniem w projektowaniu. 

Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie architektury obiektu, b/ 

konstrukcyjno-budowlanej, z minimum 3-letnim doświadczeniem w 

projektowaniu obiektów. Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w 

zakresie konstrukcji obiektu, c/ instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji 

sanitarnej i c.o. łącznie z klimatyzacją i wentylacją, z minimum 3-letnim 

doświadczeniem w projektowaniu instalacji sanitarnych, c.o. klimatyzacyjnych 

i wentylacyjnych. Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie 

instalacji sanitarnych, c.o., klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. d/ instalacyjnej 

w zakresie sieci i instalacji i urządzeń elektrycznych posiadającą minimum 3-

letnie doświadczenie w projektowaniu w zakresie instalacji i urządzeń 

elektrycznych. Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie 

urządzeń i instalacji elektrycznych. e/ instalacyjnej w zakresie 

telekomunikacji, posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie w 

projektowaniu w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych. Osoba ta 

będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie urządzeń i instalacji 

telekomunikacyjnych. f/ drogowej, z minimum 3-letnim doświadczeniem w 

projektowaniu. Osoba ta będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie 

drogowym. g/ Ponadto Zamawiający wymaga wykazania, że Wykonawca 

dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi wyższe 

wykształcenie w zakresie Akustyki z uwzględnieniem Elektroakustyki oraz 

minimum 3 letnie doświadczenie w zakresie wykonywania projektów adaptacji 

akustycznej, w tym wykazanie wykonania w ostatnich trzech latach co 

najmniej 1 projektu adaptacji akustycznej sali koncertową lub opery, lub 

operetki lub kina lub teatru, na co najmniej 200 miejsc siedzących na widowni 

W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe 

uprawniające do projektowania w danej specjalności nabyte w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12 a 

ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2010, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz 

przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 

394). Dopuszcza się łączenie funkcji projektanta w kilku specjalnościach przez 

jedną osobę pod warunkiem, że osoba ta będzie posiadała wymagane 

uprawnienia i doświadczenie. Jeżeli Wykonawca w przetargu (niezależnie od 

charakteru prawnego łączących stosunków z innymi podmiotami) polega na 

zasobach innych podmiotów - osobach zdolnych do wykonania zamówienia, 



zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu w oryginale pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania mu do 

dyspozycji osób z uprawnieniami i doświadczeniem jak wskazano wyżej, na 

okres korzystania z usług tych osób przy wykonywaniu zamówienia. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie analizy treści 

dokumentu i oświadczenia - pkt III.4.1., z zastrzeżeniem pkt III.6.1. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie stawie szczegółowego warunku. Ocena spełnienia warunku 

odbędzie się na podstawie analizy treści oświadczenia - pkt III.4.1. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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; 

 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. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



 aktualny 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 w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

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. 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 w 

oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust 2b ustawy Pzp). 

Zakres zobowiązania podmiotu trzeciego winien bezspornie i jednoznacznie wskazywać na 

zakres zobowiązania podmiotu trzeciego tj. określać czego konkretnie zobowiązanie dotyczy 

oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. W sytuacji, gdy 

przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 

niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielania ich bez zaangażowania tego 

podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie 

do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia (Informator UZP nr 11/2011). 2. W 

przypadku, gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, 

pisemne zobowiązanie winno zawierać informację o sposobie udostępnienia wiedzy i 

doświadczenia, tj. w jakim charakterze podmiot ten będzie uczestniczył w wykonaniu 

zamówienia. 3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których 

mowa wyżej w pkt III.4.3.1), 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 miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 4. W celu wykazania, że wykonawca nie 

podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy przedkłada 

oświadczenia i dokumenty określone w pkt III.4 oraz dowód wniesienia wadium. 5. W 

przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów nie wynika z 

przedłożonych w ofercie dokumentów (pkt III.4.2 tiret drugi), do oferty należy załączyć 

stosowne pełnomocnictwo podpisane przez osobę(y) uprawnioną(e) do zaciągania 

zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwa złożone do 

przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań cywilno-

prawnych w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału 

lub kopii poświadczonej notarialnie. 

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: najniższa cena. 

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 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian. 1. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość dokonania zmian umowy w zakresie: 1) Sposobu i zakresu 

wykonania prac w przypadkach: a) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia 

innych rozwiązań technicznych lub uzyskania dodatkowych decyzji, b) zaistnienia istotnej 

zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części przedmiotu umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) 

ograniczenia zakresu rzeczowego. 2) Innych postanowień umowy w przypadkach: a) zmiany 

stawek podatku od towarów i usług, b) zmiany nazwy zadania c) zmiany lub rezygnacji z 

podwykonawców, d) przekształceń Wykonawcy lub zbycia przedsiębiorstwa, e) zmiany 

sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy lub 

podwykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę projektantów, przedstawionych w ofercie 

w przypadku: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących projektanta, b) 

nie wywiązywania się projektanta z obowiązków, c) rezygnacji projektanta z wykonywania 

obowiązków. 3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków 

wynikających z umowy w całości lub części, z zastrzeżeniem ust.1 pkt. 2. lit. d. 4. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczęcia 

postępowania upadłościowego lub likwidacji firmy Wykonawcy. 5. W przypadku zaistnienia 

okoliczności określonych w ust. 3 Wykonawca niezwłocznie zobowiązany jest do 



powiadamia Zamawiającego, w formie pisemnej. Zmiana postanowień umowy może nastąpić 

za zgodą obu stron na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zsmuz.tarnow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół 

Szkół Muzycznych, ul. Lippóczyego 4, 33-100 Tarnów, Sala A 0-7 - księgowość, czynne od 

8-14.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Muzycznych, ul. Lippóczyego 4, 33-

100 Tarnów, sala A 0-7, księgowość. 

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

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w przypadku, gdy przynajmniej 

jeden z członków konsorcjum będzie spełniał wymagany warunek, bądź warunek ten zostanie 

spełniony łącznie. 3. Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia uznany zostanie 

za spełniony przez konsorcjum, gdy przynajmniej jeden z członków konsorcjum wykaże 

wykonanie usługi. 4. Zamówienie jest realizowane z udziałem środków Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy nr 03076/13/FPK/DEK z dnia 10.05.2013 r. 

dotyczącej dofinansowania zadania w ramach Programu: Rozwój infrastruktury kultury, 

Priorytet: Infrastruktura szkolnictwa artystycznego.. 

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 

 


