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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:419926-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie teatrów
2017/S 204-419926

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Teatr Powszechny w Łodzi
PL
ul. Legionów 21
Łódź
91-069
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Raf
Tel.:  +48 605381002
E-mail: jaroslaw.raf@powszechny.pl 
Faks:  +48 426361814
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://powszechny.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://powszechny.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: instytucja kultury

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi –Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji
Teatralnej.
Numer referencyjny: ZP.TP.5.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45212322

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:jaroslaw.raf@powszechny.pl
http://powszechny.pl/
http://powszechny.pl/
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Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi –Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji
Teatralnej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał
endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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
39111200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Łódź, ul. Legionów 21.

II.2.4) Opis zamówienia:
Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi –Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji
Teatralnej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał
endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja i rękojmia na cały obiekt wraz z wyposażeniem / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej /
Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie kierownika budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych / Waga: 5
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
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
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura.

II.2.14) Informacje dodatkowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI.
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien wykazać, że dysponuje środkami
finansowymi lub posiada zdolność kredytową na kwotę: 3.000.000,00 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
2 (dwóch) zamówień, których przedmiotem było wykonanie budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu:
— jednego budynku użyteczności publicznej, dla którego uzyskano pozwolenie na użytkowanie (jeżeli było
wymagane), o nie mniejszej niż 10 000 000 PLN brutto, wykonanego w ramach jednej umowy
oraz
— jednego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m² dla którego uzyskano pozwolenie na
użytkowanie, o wartości nie mniejszej niż 6.000.000 PLN brutto, wykonanego w ramach jednej umowy.
Wykonawca dysponuje co najmniej:
a) Ekspertem 1 – Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień,
o których mowa powyżej),
b) Ekspert 2 – kierownik robót branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu
uprawnień, o których mowa powyżej),
c) Ekspert 3 – kierownik robót elektrycznych– 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o których mowa powyżej),
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d) Ekspertem 4 –rzeczoznawca ds. p.poż. posiadający prawo do wykonywania zawodu rzeczoznawcy zgodnie z
ustawą z dnia 24.8.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 191 wraz z późn. zm.) – 1 osoba.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

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

Sekcja IV: Procedura
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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 107-214601

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 08:45

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

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/11/2017
Czas lokalny: 09:00
Miejsce:
Ofertę należy złożyć w sekretariacie Teatru Powszechnego w Łodzi, ul. Legionów 21, 91-0692 Łódź.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
Uwaga:
— Zamawiający nie wyraża zgody na łączenie funkcji Eksperta nr 1 – Kierownika Budowy z funkcją Eksperta nr
2, Eksperta nr 3 i Eksperta 4;
— Okres doświadczenia zawodowego Ekspertów 1-3 Wykonawca winien wykazać wskazując od miesiąc-rok –
do miesiąc-rok;

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214601-2017:TEXT:PL:HTML
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— Zamawiający, oceniając okres doświadczenia zawodowego nie będzie sumował okresów pracy
nakładających się.
— Zliczane będą pełne miesiące doświadczenia.
— uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z poźn zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r., poz. 1278). Dopuszcza się
ważne, odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
— W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych
państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 65) o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/10/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/kio

