Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023576/01 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleskandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej.
Etap 1 w trybie przetargu podstawowego o wartości poniżej 5 350 000 euro

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR IM. ALEKSANDRA SEWRUKA W ELBLĄGU
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170918418
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Teatralna 11
1.5.2.) Miejscowość: Elbląg
1.5.3.) Kod pocztowy: 82-300
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.5.7.) Numer telefonu: 55 641 97 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatr.elblag.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.elblag.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleskandra Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej.
Etap 1 w trybie przetargu podstawowego o wartości poniżej 5 350 000 euro
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2b7218d-8d78-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023576/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 12:10
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006985/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 20142020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi
Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura Kultury”, Poddziałania
6.1.2 – „Instytucje kultury”. Nr projektu RPWM.06.01.02-28-0006/17-00.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.teatr.elblag.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
/TeatrElblag/zampublicz znajdująca się na platformie ePUAP pod adresem
https://epuap.gov.pl/wps/portal Poczta elektroniczna [e-mail]: dz.techniczny1@teatr.elblag.pl oraz
sekretariat@teatr.elblag.pl Strona internetowa zamawiającego [URL]: http://www.teatr.elblag.pl Strona
internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści
SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia [URL]: https://bip.teatr.elblag.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /TeatrElblag/zampublicz znajdująca się na platformie ePUAP pod
adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal Poczta elektroniczna [e-mail]: dz.techniczny1@teatr.elblag.pl
oraz sekretariat@teatr.elblag.pl Strona internetowa zamawiającego [URL]: http://www.teatr.elblag.pl
Strona internetowa prowadzonego postępowania na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia
treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie
zamówienia [URL]: https://bip.teatr.elblag.pl/Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania
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techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady
korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z
systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym
z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework
4.5 Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:• specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,• format
danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,•
oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają sięo czas serwera i dane
zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,• integracja z systemem ePUAP jest
wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj
Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPPw sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o
dacie doręczenia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.teatr.elblag.pl/
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UEL119
z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) Jest administratorem danych
osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra
Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej. Etap I” prowadzonego w trybie podstawowym; 3) odbiorcami
danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publ. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych
osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;6) w odniesieniu do danych
osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych
osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza
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integralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. Wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. W przypadku
danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPN 01/03/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu od ul.
Teatralnej. Etap I” Projekt pn.: „Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. Aleksandra
Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej. Etap I” będzie realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Osi
Priorytetowej 6 – „Kultura i dziedzictwo”, Działania 6.1 – „Infrastruktura Kultury”, Poddziałania
6.1.2 – „Instytucje kultury”. Nr projektu RPWM.06.01.02-28-0006/17-00. Inwestycja polega na
remoncie i przebudowie istniejących powierzchni i rozbudowie Teatru o pracownie tematyczne
oraz przestrzeń funkcyjną, tj.: Małą Scenę, Salę prób czytanych i sytuacyjnych, zaplecze
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techniczne, a także zwiększeniu powierzchni ekspozycyjnych. Inwestycja zlokalizowana jest na
działce nr 424/1 zabudowanej budynkiem oraz działce o numerze 424/2 przy ul. Teatralnej –
obecnie parking. Inwestycja realizowana będzie na terenach zurbanizowanych. Rozbudowa
obejmuje utworzenie nowej bryły, tj.: wejścia na Dużą Scenę - do budynku Teatru od ul.
Teatralnej wraz z zagospodarowaniem terenu i przebudową parkingu. Projektowana rozbudowa
to bryła budynku 5-cio kondygnacyjnego o funkcji użyteczności publicznej.W ramach
przedmiotowej inwestycji założone jest wykonanie przebudowy przyłączy instalacji
wewnętrznych w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Każda oferta podlega indywidualnej ocenie przez wszystkich członków
Komisji Przetargowej według podanych wyżej kryteriów. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana
oferta, która otrzyma największą ilość punktów (O) obliczoną na podstawie wzoru: O = C + D + G
gdzie: O – łączna ilość punktów oferty ocenianej, C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena”, D
– liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie Kierownika budowy – przedstawiciela
Wykonawcy”G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „okres trwania gwarancji”.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
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organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy - przedstawiciela wykonawcy
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres trwania gwarancji
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub zawodowej, o którym mowa w
pkt 5.1 ppkt 2c) SWZ, jeśli wykaże, że posiada minimalny roczny przychód w obszarze objętym
zamówieniem na poziomie 10 000 000 PLN za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. Przez pojęcie przychód
Zamawiający rozumie łączną wartość sprzedaży dóbr, towarów i usług netto (czyli bez VAT) w
danym okresie rozliczeniowym.5.2.2. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności
technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt. 2d) SWZ jeżeli wykaże, że:a)
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 1 zadanie polegające na wykonaniu robót
budowlanych o wartości min. 3 000 000,00 zł brutto, obejmujących budowę lub przebudowę
obiektu budowlanego kubaturowego, które było dofinansowane przez Instytucje zewnętrzne (np.
ze środków NFOŚiGW, funduszy unijnych).Sposób dokonania oceny spełnienia warunku: jeżeli
po podstawieniu w miejsce ilości, terminu wykonania, wartości, podmiotów, na rzecz których
roboty zostały wykonane oraz opis wykonanych robót zawartych w wykazie robót (Załącznik Nr 6
do SWZ) okaże się, że otrzymamy zdanie prawdziwe, potwierdzone także załączonymi
dowodami należytego wykonania usług to „ocenimy”, że wykonawca spełnia warunek.W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum)
przynajmniej jeden z Wykonawców musi spełniać samodzielnie wskazany warunek udziału w
postępowaniu. b) potwierdzi dysponowanie osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia,
które posiadają uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, wpisanych na listę członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na podstawie
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z minimum 5-letnim doświadczeniem
zawodowym dla osób:b1) kierownik budowy – przedstawiciel Wykonawcy [KB]: musi posiadać
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minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy na inwestycjach
polegających na budowie lub przebudowie, w tym min. na jednej inwestycji polegającej na
budowie lub przebudowie obiektu budowlanego kubaturowego oraz ważne uprawnienia
budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,b2) kierownik robót w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej [KRB]: musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie
jako kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych bądź kierownik budowy na inwestycjach
polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz ważne
uprawnienia budowlane o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,b3) kierownik
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych [KRS]: musi posiadać minimum 3letnie doświadczenie jako kierownik robót sanitarnych bądź kierownik budowy na inwestycjach
polegających na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz ważne
uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,b4) kierownik
robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych [KRE]: musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie jako kierownik
robót elektrycznych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających na budowie lub
przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz ważne uprawnienia budowlane o
specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych.b5) kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych [KRT]: musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie
jako kierownik robót telekomunikacyjnych bądź kierownik budowy na inwestycjach polegających
na budowie lub przebudowie obiektów budowlanych kubaturowych oraz ważne uprawnienia
budowlane o specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak
podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.b) Odpis
lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;c) Wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi
przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz 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 sporządzone 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 odpowiednie dokumenty.Wzór wykazu
robót stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.d) Wykaz 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
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także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.Wzór wykazu osób stanowi Załącznik Nr 7 do SWZ.e) Oświadczenie wykonawcy o rocznym
przychodzie Wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata
obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy
złotych, 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu - wpłacone
na konto Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu – ALIOR BANK SA o/Elbląg w Elblągu Nr 62
2490 0005 0000 4600 3662 1369 b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach
ubezpieczeniowych; d) 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 4. Wadium wnoszone w
formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w
postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: a) musi obejmować
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w ustawie PZP, b) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta
do zapłaty całej kwoty wadium; c) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na
pierwsze żądanie; d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert); e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania; f) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Teatr im.
Aleksandra Sewruka w Elblągu, ul. Teatralna 11, 82-300 Elbląg; g) w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy PZP), 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); 5. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie
wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2
pkt 3 ustawy PZP. zostanie odrzucona. 6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium
określa art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki
cywilne/konsorcja)a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
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winno być załączone do oferty,b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu,c) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 10 do SWZ.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres przewidywanych zmian umowy z Wykonawcą oraz charakter i warunki ich wprowadzenia
określony został w paragrafie 12 umowy (Załącznik nr 2 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15
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