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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.powszechny.pl 

 
Łódź: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZA CJĘ 
TEATRU POWSZECHNEGO W ŁODZI W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU 
POWSZECHNEGO - POLSKIE CENTRUM KOMEDII - REGIONALNE  CENTRUM 
EDUKACJI TEATRALNEJ W ŁODZI  
Numer ogłoszenia: 171721 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Teatr Powszechny w Łodzi , ul. Legionów 21, 91-069 Łódź, woj. 
łódzkie, tel. 42 6307268, faks 42 6361814. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.powszechny.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Sam.inst.kultury Miasta Łodzi, wpisana pod nr. 
21/94. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE 
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA MODERNIZACJĘ TEATRU POWSZECHNEGO 
W ŁODZI W RAMACH REWITALIZACJI TEATRU POWSZECHNEGO - POLSKIE 
CENTRUM KOMEDII - REGIONALNE CENTRUM EDUKACJI TEATRALNEJ W 
ŁODZI. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej w 
zakresie: Projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę; 
Projektów wykonawczych i technologicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
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•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.05.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 5.000,00 PLN 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, wykonałzakończył należycie minimum dwie usługi polegające na 
opracowaniu dokumentacji projektowych dotyczących budowy, przebudowy 
lub rozbudowy sceny i widowni teatralnej na minimum 200 osób wraz z 
zapleczem (garderoby, magazyn dekoracji, kabiny oświetleniowe i akustyczne) 
o łącznej wartości nie mniejszej niż 150.000,00 PLN 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



 3 

o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował przy 
realizacji zamówienia osobami osobą posiadającymi posiadającą uprawnienia 
budowlane do projektowania w specjalności: architektonicznej bez ograniczeń, 
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 
spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 

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

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 

• 2 - Okres udzielonej gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie 
prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy wyłącznie w przypadku, jeżeli: a. 
nastąpi zmiana obowiązujących przepisów - w tym przypadku Zamawiający będzie 
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 
wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT w 
odniesieniu do wynagrodzenia., b. pomimo wystąpienia Wykonawcy w imieniu 
Zamawiającego lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej lub warunków 
technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej czynności organ administracji 
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publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub decyzji - 
tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia i tylko o okres trwania tych 
czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo 
przewidziany dla danej czynności, c. nastąpi długotrwałe pozyskiwanie stosownych 
uzgodnień z gestorami sieci z innymi podmiotami lub osobami, których opinia lub zgoda 
będzie wymagana przepisami prawa - tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo 
przyjęty dla danej czynności, d. zmian będących następstwem okoliczności niezależnych 
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy, tj. konieczność udzielenia zamówienia 
dodatkowego, którego wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 
będącego przedmiotem umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.powszechny.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr 
Powszechny w Łodzi ul. Legionów 21 91-069 Łódź. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  01.12.2015 godzina 11:30, miejsce: Teatr Powszechny w Łodzi ul. Legionów 21 91-
069 Łódź w sekretariacie. 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Zintegrowane inwestycje terytorialne w ramach perspektywy 
finansowej na lata 2014-2020 - realizowane w ramach Regionalnych Programów 
Operacyjnych. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


