Gdynia 28.11.2016 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz
przebudowa pomieszczeń sanitarnych Teatru Muzycznego w Gdyni
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.11.2016r.

nr ogłoszenia 353516-2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
1) Nazwa i adres:
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia
tel. 58 785 58 11, w godz. 08.00-15.00,
fax 58 785 58 61
adres web: www.muzyczny.org
2) Rodzaj Zamawiającego: Samorządowa Instytucja Artystyczna wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury
Województwa Pomorskiego pod nr RIK Woj. Pom. 8/99/2008
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa pomieszczeń
sanitarnych Teatru Muzycznego w Gdyni
1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa pomieszczeń
sanitarnych Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni zgodnie z dokumentacją projektową.
Miejsce robót: Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej 81-372 Gdynia ul Pl. Grunwaldzki 1
Zamawiający przewiduje realizację zadania obejmującego:
„Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przebudowa trzech
pomieszczeń sanitarnych Teatru Muzycznego w Gdyni”.
Ogólny zakres prac do wykonania:
1. Przebudowa klatki schodowej K-12 pod kątem zabezpieczeń przeciwpożarowych obejmuje m.in.:
- remont ogólnobudowlany,
- roboty wykończeniowe,
- osadzenie drzwi pożarowych,
- osadzenie okien i drzwi systemu oddymiania grawitacyjnego,
- instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego,
- instalacje sygnalizacji i automatyki oddymiania,
- instalację centralnego ogrzewania,
2. Przebudowa trzech pomieszczeń sanitarnych obejmuje m.in.:
- zmianę układu funkcjonalnego istniejących pomieszczeń sanitarnych,
- roboty ogólnobudowlane,
- roboty wykończeniowe,
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- roboty instalacyjne elektryczne,
- roboty instalacyjne instalacji sanitarnych,
- roboty instalacyjne instalacji wentylacji mechanicznej,
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej.
Uwaga: Szczegółowy zakres prac określa Projekt Budowlany. Powyższe zestawienie ma wyłącznie charakter
informacyjny.
Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót, w celu uzyskania informacji, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty
dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
1.4) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i
7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających – w zakresie robót budowlanych, które są
przedmiotem niniejszego postępowania
1.5) Wspólny Słownik Zamówień CPV
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45262500-6 Roboty murarskie
CPV 45410000-4 Tynkowanie – tynk cementowo- wapienny
CPV 45421131-1 Instalowanie drzwi
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury
CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty
CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki
CPV 45431100-8 Kładzenie terakoty
CPV 45442100-8 Roboty malarskie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji
CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45 311 200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45 315 600-4 Instalacje niskiego napięcia
CPV 45 315 300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
CPV 71 326 000-9 Dodatkowe usługi budowlane
1.6) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
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1.7) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

2) Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - do 03.03.2017r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
1) Wadium
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
BANK HANDLOWY S.A. O/GDYNIA 41 10301508 0000 000 801094007
z podaniem tytułu: wadium, nr sprawy 6/PN/TE/2016
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium w formie pieniądza jest wniesione w
terminie, jeżeli bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem
terminu składania ofert. Dołączenie do oferty oryginału lub kopii polecenia przelewu – nie jest warunkiem
wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę.
5. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 46 ustawy Pzp.
2) Zabezpieczenia należytego wykonania umowy
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może zostać wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w formach, o których mowa w art. 148 ust. 2
pkt 1-3 ustawy Pzp.
5. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wpłacić przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego: BANK HANDLOWY S.A. O/GDYNIA 41 10301508 0000 000 801094007 z
podaniem tytułu: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, nr sprawy 6/PN/TE/2016
6. Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niż pieniądzu musi być złożone w siedzibie Zamawiającego.
Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być
dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
8. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji
winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego.
Dokument zabezpieczenia powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia
bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, z terminem
obowiązywania wskazanym w § 6 ust. 1 umowy.
9. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od
dnia odbioru końcowego i przyjęcia prac przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.
10. Jeżeli zostanie podpisany ostatni z protokołów odbioru pogwarancyjnego Zamawiający zwróci Wykonawcy
pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, nie później niż 15 dni po upływie
najdłuższego okresu gwarancji jakości. W przeciwnym wypadku Zamawiający będzie uprawniony do
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zaspokojenia z tej kwoty roszczeń wynikających z gwarancji jakości.
11. W każdym przypadku (z wyjątkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu) treść dokumentu
definiującego warunki zabezpieczenia musi zostać uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający ma prawo uznać
złożone zabezpieczenie jako nieistniejące, jeżeli jego treść nie została wcześniej z Zamawiającym uzgodniona.
3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
3.1 nie podlegają wykluczeniu;
Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 oraz
art. 24 ust. 5.
3.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia dokumentu, którym jest:
1) Wykaz robót budowlanych (minimum 1 robota budowlana o wartości minimum 400 000,00 zł brutto
polegająca na budowie lub przebudowie placówki użyteczności publicznej) wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 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 podmiotów, 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 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. (zał. nr 2 do SIWZ)
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają zgodnie z wyborem jeden wspólny wykaz lub
oddzielne wykazy. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą
spełniać go łącznie.
2) Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane dla Kierownika budowy w specjalności
ogólnobudowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zał. nr 2
do SIWZ).
Zamawiający dysponuje do wykonania zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne uprawnienia
budowlane dla Kierownika budowy w specjalności ogólnobudowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem na dzień
składania ofert z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Osoba ta, w dniu składania ofert, musi być
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.
3.3 Inne warunki udziału w postępowaniu
3.3.1 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3.3.2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa
pkt.3)3.1 zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:
1) Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie
konsorcjum) pod warunkiem, że ustanowią oni pełnomocnika określając zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp
zakres jego uprawnień wobec Zamawiającego, a złożona przez nich oferta spełniać będzie następujące
wymagania:
a) oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
b) w odniesieniu do wymogów określonych w art. 22 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający będzie brał pod uwagę
łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania czynności/działalności wchodzących w zakres zamówienia,
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ich łączny potencjał techniczny, kadrowy, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, a także ich łączną sytuację
ekonomiczną i finansową,
c) z treści formularza ofertowego powinno wynikać, że oferta składana jest w imieniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia,
d) w miejsce ,,pełna nazwa Wykonawcy, adres, ...” należy wpisać nazwy Wykonawców i dane umożliwiające
ich identyfikację.
3.3.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w sekcji pkt.3)3.2 w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.3.4 Zamawiający jednocześnie informuje, iż ,,stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 3.3.3 wystąpi
wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów udowodni
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Pisemne zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale podpisanym przez
podmiot trzeci.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy
Pzp.
3) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1. ustawy Pzp, nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego
wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których
mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Pzp.
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 Pzp
4.1.
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, należy przedłożyć:
1.

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
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wypełniony formularz „Oferta” zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego
przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu
realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie
związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez
zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcy

załącznik
nr 7 do
SIWZ

2

oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

załącznik
nr 3 do
SIWZ

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3

oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

załącznik
nr 4 do
SIWZ

5

4

zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp (Jeżeli dotyczy)
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dowód wniesienia wadium

6

pełnomocnictwo jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, jeżeli Wykonawcę
reprezentuje pełnomocnik

2.

załącznik
nr 5 do
SIWZ

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na
dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

Niżej wymienionych dokumentów nie należy załączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu ich dostarczenia.
1

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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 podmiotów, 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 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

Załącznik
nr 2 do
SIWZ

2

Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane dla Kierownika budowy w specjalności
ogólnobudowlanej, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami

Załącznik
nr 2 do
SIWZ

3

Odpis 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.
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie - dokument winien złożyć
każdy z wykonawców.
Jeżeli wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia – przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
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Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
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Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat

6

tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

3. W sytuacji, w której Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy Pzp, w celu oceny przez Zamawiającego czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
dokumentów, które określają w szczególności:
a) Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c) Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
e) Ponadto zgodnie z art. 36b. ust. 1 a. ustawy Pzp Wykonawca podaje nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca
zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4.4.

Dokumenty podmiotów zagranicznych

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U.2016.1126).

4.5.

Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, przekaże 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 – załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony
przez mocodawcę pełnomocnik.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla zakładów pracy
chronionej oraz innych wykonawców, których działalność lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie
jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
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SEKCJA IV PROCEDURA
1 Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony

2. Kryteria oceny ofert
Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria oceny ofert:
- Cena – 60%
- Okres gwarancji na roboty budowlane – 30%
- Termin wykonania zamówienia – 10%

W niniejszym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy, najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5.
3. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
4. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
5. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów
6. Zmiana umowy
Zamawiający, zgodnie z art. 144 Ustawy, przewiduje możliwość istotnej zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru oferty w zakresie terminów jej wykonania lub w zakresie
robót, w następujących okolicznościach:
1) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację
umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa z wyjątkiem zmian
obowiązujących stawek podatkowych;
2) zmiany nazwy lub formy prawnej stron - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
3) wystąpienia siły wyższej (Siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron,
które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy,
których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać
poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków
zobowiązaniowych) - w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych;
4) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie można usunąć
w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów, w zakresie dostosowania do celu zmiany;
5) zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy (skrócenie/wydłużenie), o ile nie będą wynikać z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian;
6) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją
finansową, zdolnościami płatniczymi, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - w
zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych.
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7. Informacje administracyjne
7.1) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie zamieszczona na naszej stronie internetowej :
www.muzyczny.org
7.2) Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego:
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Pokój nr 23 Sekretariat
do dnia 12.12.2016r. do godz. 10.00
7.3) Termin otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego:
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej, Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia, Pokój nr 052
dnia 12.12.2016r. godz. 10.30
7.4) Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
7.5) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskie
nie dotyczy

Dyrektor Naczelny
Igor Michalski

___________________________
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej

Gdynia, 28.11.2016r.
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