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Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

TEATR POLSKI W SZCZECINIE
851-00-08-884
SWAROŻYCA 5
SZCZECIN
71-601
Polska
Osoba do kontaktów: KAROLINA GRADOWSKA
Tel.:  +48 914330090
E-mail: ROZBUDOWA@TEATRPOLSKI.EU 
Faks:  +48 914310675
Kod NUTS: PL424
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

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

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5.548.000 euro na
robotę budowlaną pn. „Rozbudowa Teatru Polskiego w Szczecinie”
Numer referencyjny: PN/1/2019

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ROZBUDOWA@TEATRPOLSKI.EU
www.tearpolski.eu
https://platformazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin
https://platformazakupowa.pl/teatrpolskiszczecin
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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 euro 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
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45331000
45332000
45333000
45400000
45410000
45420000
45430000
45440000
45450000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teatr Polski w Szczecinie
Ul. Swarożyca 5
71-601 Szczecin

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 w/w 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 stycznia 2019 roku 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 listopada 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 budowalnego 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.
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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: 10%
Kryterium jakości - Nazwa: kwalifikacje kadry (K) / Waga: 30%
Cena - Waga: 60%

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 20 120 701.00 EUR

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 zł netto.

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
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach
określonych w Rozdziale VIII SIWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w
postępowaniu.
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

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 zł.
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

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: jedną robotę budowlaną o wartości minimum
30.000.000,00 zł brutto, obejmującą wykonanie robót budowlanych wielobranżowych wraz z instalacjami i
urządzeniami, polegajacą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie budynku użyteczności publicznej o
minimalnej kubaturze 30 000 m3 wraz z potwierdzeniem, że zamówienie to zostało wykonane należycie, oraz
jedną 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
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu
do warunku dotyczącego 3) zdolności technicznej lub zawodowej:
Nie dopuszcza łącznego spełniania warunku przez Wykonawców, tj. co najmniej jeden z Wykonawców musi
samodzielnie spełniać przedmiotowy warunek.
W przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów.
W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w
zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym
się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy
faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w lit. a były
realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia,
zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w
realizacji ww. zakresu robót budowlanych.
zamawiający uwzględni tylko inwestycje prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano ostateczne
pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec których
organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy Prawo budowlane,
lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54
ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których wydano inny równoważny dokument/dokumenty, zgodnie z
przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane)
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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.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/09/2019
Czas lokalny: 11:30

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: 04/12/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 06/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Swarożyca 5, 71-601 Szczecin –scena
kabaretowa Czarny Kot Rudy w dniu 06.09.2019 r. o godzinie 12:00.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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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.

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:
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 1.000.000,00 zł
(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;
4. 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 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;
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;
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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
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Zgodnie z zapisami ustawy Pzp
Warszawa
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza – Departament Odwołań
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2019


