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Roboty budowlane - 599182-2019

18/12/2019    S244    Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
I. II. III. IV. VI.

Polska-Szczecin: Roboty budowlane

2019/S 244-599182

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Teatr Polski w Szczecinie
Krajowy numer identyfikacyjny: 851-00-08-884
Adres pocztowy: Swarożyca 5
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL424
Kod pocztowy: 71-601
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Gradowska
E-mail: rozbudowa@teatrpolski.eu
Tel.: +48 914330090
Faks: +48 914310675
Adresy internetowe:

Główny adres: www.tearpolski.eu
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury
I.5) Główny przedmiot działalności

Rekreacja, kultura i religia

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5 548 000 EUR na robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w
Szczecinie”
Numer referencyjny: PN/2/2019

II.1.2) Główny kod CPV

45000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

mailto:rozbudowa@teatrpolski.eu?subject=TED
http://www.tearpolski.eu/
https://platformazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin
https://platformazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin
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II.1.4) Krótki opis:

Teatr Polski w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000 EUR na robotę
budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”. Zamówienie
współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa
zachodniopomorskiego na lata 2014–2020. Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i wykonanie inwestycji pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w
Szczecinie”.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 20 120 701.00 EUR

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

71220000
71000000
71200000
71300000
71320000
45100000
45110000
45120000
45200000
45210000
45220000
45230000
45240000
45250000
45260000
45261000
45262000
45300000
45311000
45312000
45313000
45314000
45315000
45316000
45317000
45320000
45321000
45323000
45324000
45330000
45331000
45332000
45333000
45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teatr Polski w Szczecinie, ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest kompleksowa realizacja inwestycji pn.:
„Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”. Przedmiot zamówienia obejmuje
opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w zakresie projektu
wykonawczego, na bazie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i
uzgodnień, a następnie realizację robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia
na użytkowanie w zakresie ww. zadania.
Wymogi określone w PFU należy traktować łącznie z wykonanym projektem
budowlanym, który uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę z zastrzeżeniem, że
program funkcjonalno-użytkowy jest dokumentem nadrzędnym i uzupełniającym w
stosunku do projektu budowlanego, stanowiącym opis przedmiotu zamówienia.
Budynek należy zaprojektować i wykonać jako obiekt zgodny z aktualnie
obowiązującymi przepisami również w zakresie warunków izolacyjności cieplnej oraz
wymagań związanych z oszczędnością energii, w tym cząstkowych wartości
wskaźników EP, zgodnych z warunkami technicznymi obowiązującymi od 1.1.2019 r.
dla budynku organów sprawiedliwości, prokuratury lub organów administracji
publicznej i będącego jego własnością (Dz.U. z 8.12.2017 poz. 2285 rozporządzenie
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14.11.2017 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie). Maksymalna wartość wskaźnika rocznego
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP jest sumą cząstkowych
wartości wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej
wody użytkowej, chłodzenia, oświetlenia.
Opracowując projekt wykonawczy należy spełnić następujące wymagania:
a) należy utrzymać formę i estetykę zewnętrzną określoną w aktualizacji projektu
budowlanego z 06.2014 oraz kartach materiałowych;
b) należy utrzymać wewnętrzny układ przestrzenny (wielkość i geometrię
pomieszczeń, kształt i gabaryty elementów budowlanych) zgodnie z aktualizacją
projektu budowlanego architektury i konstrukcji z 06.2014;
c) należy utrzymać funkcje i charakter estetyczny wnętrz; zgodnie z projektem
aranżacji wnętrz wymaga się ścisłego utrzymania wielkości (z tolerancją do 5 %) i
funkcji pomieszczeń zgodnie z projektem aranżacji wnętrz oraz aktualizacją projektu
budowlanego architektury z 06.2014, przy czym w zakresie funkcji decydujący jest
projekt aranżacji wnętrz;
d) należy utrzymać kolorystykę i rozwiązania materiałowe zgodnie z kartami
pomieszczeń oraz kartami materiałowymi. Ostateczna kolorystyka materiałów
wykończeniowych musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego.
Projekt wykonawczy powinien uszczegóławiać wyżej przywołane elementy
dokumentacji w zakresie rozwiązań technicznych niezbędnych do realizacji robót.
Projekt wykonawczy powinien ponadto zachowywać estetykę oraz rozwiązania
materiałowe określone w rysunkach projektu zagospodarowania terenu.
Wykonawca powinien zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynkiem
istniejącym podlegającym przebudowie, budynkami sąsiadującymi i elementami
istniejącymi, na terenie objętym opracowaniem oraz z bezpośrednim otoczeniem,
przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz logistyczne, związane z
realizacją przedmiotowej inwestycji.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji (G) / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 120 701.00 EUR
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 32
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak
Numer identyfikacyjny projektu:
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA 4 NATURALNE OTOCZENIE CZŁOWIEKA DZIAŁANIE 4.2
WZMOCNIENIE INSTYTUCJI KULTURY UMOWA RPZP.04.02.00-32-0001/18-00

II.2.14) Informacje dodatkowe

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23
ustawy Pzp oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, do wysokości 20 000 000,00 PLN netto.

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy:
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do
rozporządzenia wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5.1.2016 r.
ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji z
otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
1) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i
pomiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
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budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty;
3) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert – w przypadku Wykonawcy będącego osobą fizyczną;
5) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 14 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, w stosunku do:
a) urzędującego członka organu zarządzającego Wykonawcy;
b) urzędującego członka organu nadzorczego Wykonawcy;
c) wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej;
d) komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej;
e) prokurenta
— w przypadku Wykonawcy niebędącego osobą fizyczną.
6) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert – w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym;
7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
8) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
9) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4–6, składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 9, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca 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.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym



18.12.2019 Roboty budowlane - 599182-2019 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:599182-2019:TEXT:PL:HTML 6/10

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, o których mowa w ust. 4.
6. Wykonawca, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 4–6, składa dokument, o
którym mowa w ust. 5 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty te powinny być wystawione w terminach, o których mowa w ust. 5.
7. W celu oceny czy Wykonawca, polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego,
Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia
niezbędnych zasobów Wykonawcy oraz składa wraz z ofertą ESPD dotyczący tych
podmiotów. W terminie określonym w rozdziale IX ust. 4 SIWZ przedkłada w
odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 000,00 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców, tj. co
najmniej jeden z Wykonawców musi samodzielnie
Spełniać przedmiotowy warunek.
Warunki dotyczące potencjału osobowego:
— 1 osoba – specjalista ds. akustyki, tj. osoba, która ma doświadczenie i wiedzę w
projektowaniu sal pod względem akustyki. Ww. osoba powinna mieć doświadczenie
zawodowe w opracowaniu projektów akustyki sal, które zostały zrealizowane w co
najmniej 5 inwestycjach budowlanych kubaturowych obiektów, w których prowadzona
jest działalność instytucji artystycznej w dziedzinie teatru, muzyki, tańca, z udziałem
twórców i Wykonawców, w szczególności: teatry, filharmonie, opery, operetki,
orkiestry symfoniczne i kameralne, zespoły pieśni i tańca oraz zespoły chóralne.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wykonał (zakończył) należycie oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego co najmniej: 2 roboty budowlane o wartości minimum 50 000 000,00
PLN brutto każda, obejmujące wykonanie robót budowlanych wielobranżowych wraz z
instalacjami i urządzeniami, polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 30 000 m , oraz 1 robotę
budowlaną obejmującą przebudowę lub rozbudowę lub remont obiektu
kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków.
b) Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował
podczas realizacji zamówienia co najmniej następującymi osobami spełniającymi
poniższe wymagania opisane w SIWZ:
Warunki w zakresie potencjału osobowego:

3
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— 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika kontraktu posiadającą
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe, liczone od uzyskania przedmiotowych uprawnień, w pełnieniu funkcji
kierownika projektu, przedstawiciela Wykonawcy lub na stanowisku równorzędnym, w
tym przynajmniej przy realizacji 2 inwestycji budowlanych kubaturowych o wartości
minimum 50 000 000,00 PLN brutto każda,
— 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń (architekt-projektant), która wykaże się
wykonaniem, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, 2
projektów wykonawczych w specjalności architektonicznej budynków o kubaturze nie
mniejszej niż 20 000,00 m  każdy, na podstawie których wykonano roboty
budowlane,
— 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, spełniającą
wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2067 z późn. zmianami),
posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz posiadającą (jako
kierownik budowy) co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu
budową, liczone od uzyskania przedmiotowych uprawnień, w tym przy realizacji
przynajmniej 1 inwestycji budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie lub
rozbudowie budynku użyteczności publicznej o minimalnej kubaturze 30 000 m  o
wartości robót minimum 30 000 000 PLN brutto (przy czym funkcja ta była pełniona
przez co najmniej połowę okresu wykonywania robót budowlanych objętych odnośną
umową o roboty budowlane, a kierownik uczestniczył przy zakończeniu i odbiorze
końcowym robót),
— 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji geotechnika, tj. osoba przewidziana do
kierowania lub nadzorowania prac geotechnicznych w zakresie wzmacniania podłoża
gruntowego, wykonania ścian szczelinowych, wykonania i zabezpieczenia głębokich
wykopów, iniekcji, fundamentów, ścian fundamentowych, kotew gruntowych,
wzmacniania fundamentów, spełniającą następujące warunki: posiada uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz
specjalizację techniczno-budowlaną do projektowania lub kierowania robotami
budowlanymi w zakresie geotechniki, lub posiada uprawnienia budowlane bez
ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, co najmniej 5-letnie
doświadczenie zawodowe jako kierownik robót geotechnicznych (w rozumieniu rozp.
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.4.2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
(Dz.U. 2012 r. poz. 463)) przy realizacji obiektów kubaturowych liczone od uzyskania
ww. uprawnień oraz kwalifikacje w zawodzie geolog nie mniejsze niż kategoria VII
stosownie do przepisu art. 50 Ustawy z dnia 9.6.2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. 2019 r. poz. 868 t.j.).

3

3

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr
9 do SIWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu
zamówienia zawartego w SIWZ, z zastrzeżeniem przepisu art. 144 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr
9 do SIWZ.
5. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.
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Sekcja IV: Procedura

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym

kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 18/04/2020
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 20/01/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swarożyca 5, 71-
601 Szczecin, POLSKA – scena kabaretowa Czarny Kot Rudy w dniu 20.1.2020 r.
godz. 10:00.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda
nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na platformie te informacje.

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

Wymagania dotyczące wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
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4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Millenium
Bank S.A., nr rachunku 21 1160 2202 0000 0000 6173 5882 z dopiskiem „Wadium –
nr postępowania”.
Uwaga: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin
uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej
poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę
wadium przez Wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, bez
potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Teatr Polski, ul. Swarożyca 5, 71-601
Szczecin, POLSKA;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że
zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;
9) oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez gwaranta, nie może zawierać
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału
dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
2) poręczeń lub gwarancji – wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz
z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy,
zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Zgodnie z zapisami ustawy Pzp
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.3) Składanie odwołań
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VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/12/2019


