Numer zamówienia: ZPI-3700-4/20
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku
1. Zamawiający.
Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
Adres strony, na której prowadzone jest postępowanie w formie elektronicznej:
https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze
2. Tryb udzielenia zamówienia.
2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej ustawą
Pzp. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej w dniu 25.03.2020 r. pod numerem 2020/S 060-142901. Szacunkowa wartość
zamówienia, określona zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy Pzp, wynosi 40 171 328,01 zł netto,
co stanowi równowartość 9 409 347,67 euro netto, i przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 5 350 000 euro.
2.2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej
z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej, tj. zamawiający w pierwszej kolejności
dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz
kryteriów oceny opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej
SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), zamawiający dokona
oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada jednolity europejski dokument zamówienia,
zwany dalej jednolitym dokumentem, a następnie będzie żądał przedłożenia dokumentów
w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
2.3. Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie uchylał
się od zawarcia umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na modernizacji Dużej Sceny
Teatru Wybrzeże w Gdańsku, między innymi: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty
konstrukcyjne, żelbetowe, izolacje, ścianki działowe, tynki i okładziny wewnętrzne, stolarka
okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, malowanie, wyposażenie, instalacje wodkan, c.o., p.poż., instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, SSP, DSO, wentylacja i
klimatyzacja, automatyka + BMS, instalacje elektroakustyki, inspicjenta, oświetlenia
scenicznego, technologia sceny, roboty w zakresie nawierzchni.
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3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.
3.3. W ramach przedmiotu zamówienia, wykonawca zobowiązany będzie również:
1) W ramach robót przygotowawczych do zabezpieczenia (zamknięcia) oraz oddzielenia
akustycznego (tymczasowe przegrody budowlane, zaślepienie otworów drzwiowych)
stref czynnych obiektów Teatru Wybrzeże od strefy objętej robotami budowlanymi,
pozwalające na prowadzenie bieżącej działalności Teatru, bez wpływu uciążliwości
związanych z prowadzeniem robót.
2) W ramach robót odtworzeniowych, do wymiany wykładzin dywanowych oraz
malowania ścian na wszystkich piętrach i klatkach schodowych w części
administracyjnej budynku głównego, które z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo z Dużą
Sceną, biorąc po uwagę konieczność korzystania z tych przestrzeni przez ekipy
budowlane, ulegną znacznemu zużyciu i utracą walory użytkowe i estetyczne. Roboty
odtworzeniowe wykonane zostaną na podstawie odrębnego zamówienia i za odrębnym
wynagrodzeniem (wykonanie robót podobnych, zmiana umowy).
3) Opracować, dla urządzeń, wyposażenia technicznego, i innych rozwiązań technicznych
nieposiadających atestów, aprobat i innych dokumentów dopuszczenia, indywidualną
dokumentację techniczną, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o wyrobach
budowlanych, uzgodnić dokumentację z autorem projektu, oraz złożyć oświadczenie,
o którym mowa w art. 10 ust. 3 ustawy o wyrobach budowlanych.
4) Uczestniczyć, na wniosek nadzoru autorskiego, w czynnościach związanych z
wykonywaniem badań akustycznych Sali teatralnej. Przewiduje się 3-krotne wykonanie
badań. Obowiązkiem wykonawcy będzie, w oparciu o wytyczne nadzoru autorskiego,
przygotowanie
pomieszczeń
(w
tym
czasowe
zamknięcie
otworów
drzwiowych/okiennych).
5) Przygotować w imieniu zamawiającego pełną dokumentację, niezbędną do rejestracji
w UDT urządzeń mechaniki sceny (decyzja o rejestracji i dopuszczeniu do użytkowania
musi zostać złożona wraz ze zgłoszeniem o zakończeniu robót).
6) Wykonać instalację teletechniczną w postaci 2xRJ45 Kat. 6 w każdym pomieszczeniu,
opisanym w projekcie jako Magazyn.
7) Wykonać złącze energetyczne dla co najmniej 3 liczników, wraz z montażem liczników
w elewacji Budynku Głównego, od strony ulicy Teatralnej, oraz doprowadzeniem
zasilania ze stacji, zlokalizowanej w Budynku Podziemnym. Dodatkowo, jedną z sekcji
należy wyposażyć w możliwość instalacji podlicznika, który będzie zasilać takie gniazda
jak 63A, 32A, 16A trójfazowe oraz 2x16A jednofazowe. Kolor złącza musi odpowiadać
kolorystyce elewacji.
3.4. Mając na uwadze, że roboty prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie pozostałych,
czynnych stref i obiektów zamawiającego (część administracyjna, Czarna Sala, Scena
Malarnia, Scena Stara Apteka) zaleca się, aby wykonawca przewidział, w całym procesie
budowy, możliwość prowadzenia robót z uwzględnieniem w wybranych dniach tygodnia
„przerw technologicznych”, umożliwiających zamawiającemu prowadzenie sprawnej (bez
uciążliwości z budowy) bieżącej działalności, w tym artystycznej.
3.5. Wszędzie tam, gdzie w SIWZ i załącznikach do niej znajdują się określenia wskazujące
znaki towarowe, zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez wykonawców
produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. Wszędzie tam, gdzie zamawiający
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opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym.
3.6. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w dokumentacji projektowej,
pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych
i technologicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej oraz zgodności
z obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
3.7. Jeżeli zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale
nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – wykonawca
obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się
funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (co potwierdza wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej nr 2315/13 z dnia 14 października 2013 r.). Poprzez zapis dotyczący
minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania
towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych
producentów. Wskazane w przedmiarach robót, stanowiących integralną część specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub
równoważne”.
3.8. Wskazane w dokumentacji atesty, świadectwa jakości (certyfikaty) i inne dokumenty
stwierdzające jakość wbudowanych materiałów i zamontowanych urządzeń wykonawca
będzie dostarczał w trakcie realizacji przedmiotu umowy.
3.9. Ponieważ realizacja niniejszego zamówienia musi odbywać się poprzez wykonywanie
czynności w warunkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy – na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym
przez wykonawcę lub podwykonawcę – zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga, aby wykonawca lub podwykonawca zatrudnił osoby na podstawie umowy
o pracę:
3.9.1. Czynności, do realizacji których wykonawca zobowiązany jest zatrudnić osoby na
podstawie umowy o pracę: roboty wyburzeniowe, roboty ziemne, roboty
konstrukcyjne, roboty wykończeniowe, wewnętrzne instalacje elektryczne,
wewnętrzne instalacje sanitarne.
3.9.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane w ust.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju
umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności 1 bez imion, nazwisk, adresów, nr
PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres
rozliczeniowy,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.9.3. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 500,00 zł za każdy
dzień opóźnienia w realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 3.9.2. Jeżeli
opóźnienie w realizacji któregokolwiek z tych obowiązków przekracza 5 dni,
Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem jak z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia.
3.10. Wspólny Słownik Zamówień:
45000000-7 Roboty budowlane,
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów,
45351000-2 Mechaniczne instalacje inżynieryjne.
4. Termin wykonania zamówienia: 31.05.2022 r.
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.
5.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1.1. Nie podlegają wykluczeniu.
5.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
5.2. W celu oceny zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zamawiający
określił następujące warunki udziału w postępowaniu:

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być
zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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5.2.1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony,
jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) w zakresie sytuacji ekonomicznej: jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000 złotych
(dwadzieścia milionów złotych),
b) w zakresie sytuacji finansowej: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości nie mniejszej niż 20 000 000 złotych (dwadzieścia milionów złotych).
5.2.2. Zdolność techniczna lub zawodowa. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie:
− jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie
obiektu budowlanego, takiego jak teatr, filharmonia, opera, kino, lub obiektu
o podobnym charakterze (sale koncertowe, audytoryjne, wykładowe), w
ramach której wykonawca wykonał co najmniej jedną Salę z widownią
o liczbie miejsc nie mniejszej niż 100, lub Salę przeznaczoną dla nie mniej niż
100 osób, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 8 000 000 zł brutto (słownie:
osiem milionów złotych brutto),
oraz
− jedną robotę budowlaną z zakresu mechaniki sceny w obiekcie wymienionym
w dziale 12 grupie 126 klasie 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów
Budowlanych (kina, sale koncertowe, opery, teatry itp.), o liczbie miejsc na
widowni nie mniejszej niż 300, polegającą na wykonaniu urządzeń mechaniki
sceny, w tym górnej opartej na wciągarkach linowych oraz dolnej, w skład
której wchodziły nie mniej niż 3 zapadnie sceniczne, wraz z wykonaniem
systemu sterowania urządzeń napędowych sceny, o wartości tej roboty nie
mniejszej niż 10 000 000 złotych brutto (dziesięć milionów złotych brutto).
Jeżeli wykonawca w ramach jednej umowy, kontraktu, zamówienia publicznego,
wykonał łącznie roboty określone w tiret 1 i 2, które co do zakresu i wartości
odpowiadają ww. wymaganiom, warunek udziału uznany będzie za spełniony.
b) skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
− osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej,
− osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz
− osobę, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
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instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,
− osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne „E” uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku
eksploatacji,
− osobę posiadającą Świadectwo Kwalifikacyjne „D” uprawniające do
zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci grupy 1 na stanowisku
dozoru.
Zamawiający dopuszcza, odpowiadające wyżej wymienionym, ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Zamawiający określając wymagania w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
5.3. Podstawy wykluczenia.
5.3.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, wobec
którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
5.3.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U.
z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655);
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa
jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych
środków dowodowych;
3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp,
uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostaje w relacjach określonych w
art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:
a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy
Pzp – chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie
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zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w
postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał
w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4
ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia
odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za
jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę
grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska
lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
5.4. Wykonawca, który będzie się powoływać na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje
o tych podmiotach w jednolitym dokumencie, stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.
5.5. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału
w postępowaniu, zamieszcza informacje o podwykonawcach w jednolitym dokumencie,
stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.
5.6. Wykonawca może, w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części, w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5.7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.8. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy
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nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.
5.9. Wykonawca, który polegać będzie na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
5.10. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.11. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa lub ekonomiczna,
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.6, nie będą potwierdzać spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub będą zachodzić wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający będzie żądał, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.6.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów.
6.1. Wymagania w zakresie oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może żądać od
wykonawcy, wskazane są w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wszystkie oświadczenia i dokumenty, muszą co
do zakresu i formy odpowiadać wymaganiom określonym w ww. Rozporządzeniu.
6.2. W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia,
zamawiający może wezwać wykonawcę, na każdym etapie postępowania, do złożenia
wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że wykonawca
nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli będą zachodzić
uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie
są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
6.3. Zgodnie z art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, każdy wykonawca ubiegający się o niniejsze
zamówienie zobowiązany jest do złożenia jednolitego dokumentu, który stanowi wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także
jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
6.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie
z art. 25a ust. 6 ustawy Pzp.
6.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust.
5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy
Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
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powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
6.6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów:
6.6.1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących 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,
2) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami,
3) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 000 000 złotych
(dwadzieścia milionów złotych). Dokument w swej treści powinien zawierać co
najmniej następujące informacje:
− rodzaj ubezpieczenia,
− strony umowy ubezpieczenia – nazwę zakładu ubezpieczeń oraz imię,
nazwisko, adres lub nazwę firmy wykonawcy i jej siedzibę,
− przedmiot umowy ubezpieczenia (zakres oraz rodzaj działalności
prowadzonej przez wykonawcę i podlegającej ubezpieczeniu),
− oznaczenie serii oraz numeru dokumentu ubezpieczenia,
− okres, na jaki umowa ubezpieczenia została zawarta,
− sumę gwarancyjną ubezpieczenia,
− wysokość składki ubezpieczeniowej,
4) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert.
6.6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu,
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2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6
ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 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;
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 lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 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;
odpisu 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 Pzp;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku
wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu
skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie
określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp;
oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa
pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w
zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy
Pzp;
oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
Strona 10

10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów,
o których mowa w pkt 6.6.1 i 6.6.2, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych danych, zamawiający pobiera samodzielnie
z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty.
6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.6.2 ppkt 1 – składa informację
z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
6.9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.6.2, ppkt 2-4 – składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
6.10. Dokumenty, o których mowa w pkt 6.8 oraz 6.9 lit. b, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 6.9 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
6.11. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w pkt 6.8 i 6.9, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy określone w pkt
6.10 stosuje się.
6.12. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.13. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
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dotyczy dokument wskazany w pkt 6.6.2 ppkt 1, składa dokument, o którym mowa pkt
6.8, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie
wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie
tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na
miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu
złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
6.14. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, 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 złożenia przez wykonawcę 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.
6.15. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.6.2 pkt 1-10.
7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
7.1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków (tj. dokumentów innych niż oferta), zawiadomień, zadawanie pytań
oraz przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze i formularza „wyślij wiadomość”
dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania.
7.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania platformy elektronicznej
(https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze), komunikacja pomiędzy zamawiającym a
wykonawcą może odbywać się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem e-mail
sekretariat@teatrwybrzeze.pl (nie dotyczy składania ofert oraz dokumentów składanych
wraz z ofertą).
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7.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz
Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin
znajduje się na stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest na stronie
danego postępowania w zakładce Instrukcje → Składanie ofert w postępowaniach.
7.5. Zgodnie z §2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 27.06.2017 r. w sprawie
użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych uczestnicy
danego postępowania akceptują postanowienia następujących dokumentów: Regulamin
Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy.
7.6. Minimalne
wymagania
techniczne
umożliwiające
korzystanie
ze
Strony
platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie
całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików.
7.7. Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu
przekazania danych określa Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępna na stronie
Platformy, w których określono w szczególności że:
a) szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.
b) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania w systemie do Zamawiającego wraz z
wgraniem plików podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym poprzez
kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetleniu komunikatu, że oferta została
złożona.
7.8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń
składane
są
przez
wykonawcę
za
pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgody z aktualnymi wymaganiami określonymi w:
a) Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.
U. z dnia 04.07.2017 r., poz. 1320),
b) Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamówienia, (Dz. U. z dnia 27.07.2016 r., poz. 1126),
c) Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia
17.10.2018 r., poz. 1993),
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d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z dnia 17.10.2018 r., poz. 1991).
W przypadku przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń środkami komunikacji elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wnioski o
wyjaśnienie Wykonawca przekazuje za pośrednictwem platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze za pomocą formularza „Wyślij wiadomość”
dostępnego na platformie zakupowej, na stronie dotyczącej danego postępowania. Jeżeli
wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający
udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływnie terminu, o
którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić
wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienie
na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze danego
postępowania.
7.10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę
Specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano
Specyfikację
oraz
zamieści
na
stronie
internetowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze
7.11. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi, jako obowiązujące należy przyjąć treść udzielanych odpowiedzi przez
Zamawiającego oraz wprowadzenie zmian do SIWZ.
7.12. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,
Zamawiający zamieści ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji nieprowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym
Wykonawców, którym przekazano Specyfikację oraz zamieści informację na stronie
internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze
7.13. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelki
kontakt prowadzony będzie wyłącznie z wskazanym w ofercie Pełnomocnikiem.
8. Wymagania dotyczące wadium.
8.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 500 000 złotych
(słownie: pięćset tysięcy złotych).
8.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
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d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) 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.
8.3. W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji,
dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i muszą
zawierać co najmniej:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji
(zamawiającego), poręczyciela/gwaranta oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem/gwarancją,
c) kwotę wadium,
d) termin ważności poręczenia/gwarancji – nie krótszy niż termin związania ofertą,
e) zobowiązanie poręczyciela/gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w sytuacji, gdy:
− wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, lub
− wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
− zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub
− w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie
wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy
Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
8.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
wadium może zostać wniesione przez Pełnomocnika (jednego z wykonawców)
występującego w imieniu wszystkich wykonawców, pod warunkiem, że został on do tego
upoważniony.
8.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 44 1440 1101 0000
0000 1226 4208. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium – Modernizacja Dużej Sceny
Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę składającego ofertę.
8.6. Wadium w innych dopuszczonych formach należy złożyć przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w oryginale, opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym
złożonym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia. Beneficjentem takich
dokumentów musi być Teatr Wybrzeże ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk.
8.7. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które
w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku zamawiającego.
8.8. Wadium w formie nie pieniężnej zamawiający uzna za skutecznie wniesione – jeżeli
przedmiotowy dokument znajdzie się u zamawiającego w terminie wyznaczonym do
składania ofert.
8.9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego
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stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy
Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgodny na poprawienie omyłki, o której mowa w art.
87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej.
8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania
jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez zamawiającego.
9. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
10. Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1. Wymagania podstawowe.
10.1.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w formie elektronicznej, opatrzonej
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę
kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi
certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa
określone w Ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz. U. Z 2016 r. Poz. 1579), za pośrednictwem
Formularza
do
złożenia
oferty
dostępnego
na:
https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze.
10.1.2. Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawców jest bezpłatne.
10.1.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust.1 ustawy Pzp).
10.1.4. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.1.5. Oferta winna być złożona przez osoby umocowane do składania oświadczeń woli
i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.
10.1.6. W przypadku złożenia oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń
przez osobę(y) nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo opatrzone
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.
10.1.7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty, w tym koszty poniesione z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.
10.1.8. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione
przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę
w formie zgodnej z niniejszą SIWZ.
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10.1.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski.
10.1.10. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.
Kodeks Karny (Dz. U z 2018 poz. 1600 tekst jednolity) art. 297, §1 „Kto, w celu
uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej
prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od
organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi – kredytu, pożyczki
pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia
przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub
podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, instrumentu
płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony,
poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne
oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”
10.2. Zawartość oferty.
10.2.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy
elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana kwalifikowalnym podpisem
elektronicznym. Zamawiający dopuszcza następujące formaty danych: .txt; .rtf;
.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx. Kompletna oferta
musi zawierać:
a) wypełniony formularz ofertowy – według załącznika 1 do SIWZ,
b) jednolity dokument - według załącznika 2 do SIWZ, z tym że w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity
dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie,
Instrukcja dot. przygotowania JEDZ
a)Ze strony internetowej, na której udostępniona jest SIWZ, należy pobrać plik JEDZ (format XML).
b) Następnie należy wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/ i wybrać odpowiednią wersję językową.
c)Wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (opcję tę należy wybrać również w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia
inny podmiot, na zasoby, którego powołuję się Wykonawca).
d) Zaimportować pobrany wcześniej z platformy zakupowej plik JEDZ (format XML).
e)Wypełnić formularz i zapisać na swoim komputerze plik JEDZ w formacie PDF.
f) Następnie Wykonawca dołącza JEDZ w formacie PDF do postępowania na platformie zakupowej w wyznaczonym
miejscu – naciśnięcie spinacza i wybranie pliku JEDZ z komputera.
Potem należy postępować zgodnie z instrukcjami dot. składania oferty zawartymi na platformie zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze
UWAGA: Złożenie JEDZ na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego
złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o
świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest również wysyłanie JEDZ: faxem, mailem czy listownie
(pocztą).

c) oryginał gwarancji/poręczenia jeśli wykonawca wnosi wadium w innej
formie niż pieniężna,
d) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika
bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru, pełnomocnictwo opatrzone
kwalifikowalnym podpisem elektronicznym,
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich
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w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2.2. Dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia.
10.2.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca lub
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w
zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
10.2.4. W przypadku przekazywania przez wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia, opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.
10.2.5. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec, jako tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419 z późn. zm.)
zamawiający zaleca zamieścić w odrębnym pliku i powinny określać przedmiot
będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia) oraz
załączone w osobnym polu składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie
tajemnicy przedsiębiorstwa na platformie zakupowej.
10.2.6. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp tj. nazwy firmy oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny,
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofercie.
10.2.7. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub
wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza składania oferty. Informacja
dotycząca zmiany oferty lub jej wycofania określone zostały w Instrukcji dla
Wykonawców na https://platformazakupowa.pl/.
10.2.8. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać
zmiany ani wycofać złożonej oferty.
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w postaci elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/teatrwybrzeze
w terminie do dnia 04.05.2020 r., godz. 10:00:00.
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk, pokój
218, w dniu 04.05.2020 r. o godz. 10:05:00 za pomocą platformy zakupowej, poprzez
odszyfrowanie ofert.
11.3. Otwarcie ofert jest jawne.
11.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
11.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda do wiadomości nazwy (firmy) oraz adresy
wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu gwarancji oraz pozostałych
kryteriów.
11.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje
dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
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b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
c) ceny, okresu gwarancji, oraz pozostałych kryteriów zawartych w ofertach.
11.7. Badanie i ocena ofert prowadzona będzie bez udziału wykonawców i osób trzecich.
11.8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie przez wykonawcę oferty po
terminie składania ofert.
12. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
12.1. Cena oferty jest ceną ryczałtową, w związku z czym przyjmujący zamówienie nie może
żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót.
12.2. W celu przygotowania kosztorysów ofertowych, i obliczenia ceny oferty zamawiający
udostępnił, jako przykładowe, przedmiary robót, uwzględniające ilości ustalonych
w oparciu o dokumentację projektową jednostek przedmiarowych.
12.3. Obowiązkiem wykonawcy jest, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie oceny
i obliczenie ilości robót, jakie są konieczne do wykonania kompletnego zamówienia,
i porównanie ich z ilościami robót, podanymi w przedmiarach. W przypadku stwierdzenia
braków, lub niewłaściwych ilości w udostępnionych przez zamawiającego przedmiarach,
wykonawca powinien o tym fakcie powiadomić zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
12.4. Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia,
w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu, które wykonawca uzna za
konieczne.
12.5. Przed obliczeniem ceny wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się
z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót,
zwracając szczególną uwagę, czy zawierają w swej treści wszystkie rozwiązania niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia.
12.6. Zaleca się, aby wykonawca przed wyliczeniem ceny oferty zapoznał się z terenem budowy
i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające
wpływ na cenę, dotyczące dróg dojazdowych, możliwości zasilania w energię i wodę, oraz
możliwości urządzenia zaplecza budowy itp.
12.7. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikających
z niedopełnienia obowiązków wymienionych w pkt 12.2 – 12.4 SIWZ, chyba że
wykonawca wykaże (udowodni), iż wady lub braki w dokumentacji projektowej miały
charakter ukryty, których nie można było stwierdzić przy dołożeniu należytej staranności.
12.8. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty, uwzględniając pełny zakres
zamówienia wynikający z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót. Ponieważ przedmiary robót mają charakter pomocniczy,
wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego
zakresu robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęcie ilości robót
wynikających z przedmiarów robót. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez
wykonawcę ceny jednostkowe, uważać się będzie jako ujęte w cenach innych pozycji
wymienionych w kosztorysie ofertowym i nie zostaną dodatkowo zapłacone po ich
wykonaniu.
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12.9. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, decyzji
i uzgodnień.
12.10. Cena oferty musi uwzględniać także koszty wszystkich robót, bez których realizacja
zamówienia byłaby niemożliwa.
12.11. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia, we własnym imieniu i na własny koszt,
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone
w związku z realizacją zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Umowa
ubezpieczenia opiewać musi na sumę gwarancyjną w wysokości ceny ofertowej brutto,
bez limitu na poszczególne zdarzenia. Wymienione ubezpieczenie obejmować musi cały
okres obowiązywania umowy. W zawiązku z powyższym wykonawca przed
rozpoczęciem robót dostarczy zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej,
a następnie niezwłocznie, każdej kolejnej polisy wykupionej w trakcie obowiązywania
umowy. Bez zgody zamawiającego nie zostaną dokonane żadne zmiany w Warunkach
Ubezpieczenia.
12.12. Cena oferty za wykonanie całości przedmiotu zamówienia musi być wyrażona
w złotych (dwa miejsca po przecinku).
12.13. Cenę oferty należy podać brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
12.14. Jeżeli cena za cały przedmiot zamówienia podana liczbą nie będzie odpowiadać cenie
podanej słownie, zamawiający przyjmie za prawidłową cenę podaną słownie.
12.15. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
13. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
13.1. Do wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria,
przypisując im odpowiednią wagę punktową:
1) Cena całkowita oferty brutto[K1]: 60 pkt

K1 =

Cn
Cb

× 60 = … [pkt], gdzie

K1 – kryterium cena,
Cn – najniższa cena całkowita brutto,
Cb – cena oferty badanej.
2) Okres gwarancji [K2]: 12 pkt. Wykonawca może udzielić gwarancji na wykonane
roboty na okres: 36, 48, 60 lub 72 miesiące (lub więcej), przy czym minimalny,
obowiązkowy okres gwarancji wynosi 36 miesięcy, i nie jest on punktowany. Okres
gwarancji należy wskazać w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ. Ilość punktów
w tym kryterium przyznana zostanie w następujący sposób:
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a) 48 miesięcy: 4 pkt,
b) 60 miesięcy: 8 pkt,
c) 72 miesiące i więcej: 12 pkt.
Jeżeli wykonawca nie wskaże w formularzu oferty okresu gwarancji, oferta
podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Jeżeli
wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
3) Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,
(zgodnie z art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp) [K3]: 12 pkt. Zamawiający przydzieli punkty
w przedmiotowym kryterium, jeżeli wykonawca oddeleguje do realizacji zamówienia
następujące osoby:
a) specjalistę z zakresu urządzeń mechanicznych sceny z min. 10-letnim
doświadczeniem, który w okresie ostatnich pięciu lat, liczonych od daty składania
ofert, kierował co najmniej jedną robotą w zakresie urządzeń mechanicznych sceny
i/lub urządzeń napędowych, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 10 000 000 zł
brutto, w obiektach budowlanych, wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasa
1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (teatr, centrum kultury, opera,
filharmonia): 4 pkt,
b) osobę (dopuszcza się, aby był to kierownik robót sanitarnych), która ukończyła
studia na kierunku inżynieria środowiska (inżynier lub magister inżynier),
i posiada doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich pięciu lat, liczonych od daty
składania ofert, w zakresie nadzorowania, koordynowania lub kierowania robotami
budowlanymi, których przedmiotem było wykonanie instalacji zapewniających
odczucie komfortu cieplnego (czyli tzw. HVAC&R – wentylacja, ogrzewanie,
chłodzenie) w sali z widownią na co najmniej 300 osób, w obiektach
budowlanych, wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasa 1261 Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (teatr, centrum kultury, opera, filharmonia):
4 pkt,
c) osobę (dopuszcza się, aby był to kierownik budowy lub kierownik robót branży
konstrukcyjno-budowlanej), która ukończyła studia na kierunku budownictwo
(inżynier lub magister inżynier), i posiada doświadczenie, zdobyte w okresie
ostatnich pięciu lat, liczonych od daty składania ofert, w zakresie nadzorowania,
koordynowania lub kierowania co najmniej jedną robotą budowlaną, w ramach
której wykonano salę z widownią na co najmniej 100 osób, w obiektach
budowlanych, wymienionych w dziale 12 grupie 126 klasa 1261 Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (teatr, centrum kultury, opera, filharmonia):
4 pkt.
Informację o osobach, o których mowa powyżej, należy zamieścić w formularzu oferty
– załącznik 1 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających
odpowiednie wykształcenie i doświadczenie. Doświadczenie należy udokumentować
poprzez przedstawienie referencji, wystawionych przez inwestora, na rzecz którego
roboty były wykonane (względnie przez Pracodawcę), z których wynikać będzie, jaką
funkcję pełniła osoba, której referencje dotyczą, oraz informacje techniczne nt.
nadzorowanych robót/obiektu. Jeżeli w formularzu oferty wykonawca nie
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przedstawi informacji nt. osób, lub informacje te zostaną przedstawione, ale brak
będzie dokumentów, o których mowa powyżej, punkty nie zostaną przyznane.
4) Organizacja, o której mowa w art. 91 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w zakresie stopnia
samodzielnej realizacji zamówienia: [K4]: 8 pkt. Wykonawca otrzyma punkty
w niniejszym kryterium, jeżeli będzie wykonywał samodzielnie (bez udziału
podwykonawców i podmiotów trzecich) najistotniejsze elementy zamówienia:
Zakres kluczowych prac, które wykonawca wykona
Ilość
L.p.
samodzielnie (bez udziału podwykonawców)
punktów
1
Konstrukcja obiektu
4
2
Technologia teatralna (mechanika górna i dolna)
4
Punkty będą przyznane również wykonawcom wspólnie ubiegającym się
o zamówienie, jeżeli każdy z wykonawców będzie brał czynny udział w realizacji
zamówienia. Punkty nie będą przydzielane w przypadku powoływania się przez
wykonawcę na podmioty trzecie. Informacje nt. niniejszego kryterium należy wskazać
w formularzu oferty – załącznik 1 do SIWZ. Jeżeli w formularzu oferty wykonawca
nie przedstawi informacji nt. przedmiotowego kryterium, punkty nie zostaną
przyznane.
5) Pomoc techniczna, o której mowa w art. 91 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp, tj. zapewnienie, po
okresie realizacji inwestycji, pomocy technicznej w zakresie obsługi BMS: [K5]: 8 pkt.
W zależności od okresu, na jaki pomoc techniczna zostanie udzielona, punkty
w niniejszym kryterium przydzielone zostaną w następujący sposób:
Okres, na jaki pomoc techniczna w zakresie obsługi BMS,
Ilość
L.p.
zostanie udzielona przez wykonawcę
punktów
1
3 miesiące
2
2
6 miesięcy
4
3
9 miesięcy
6
4
12 miesięcy
8
Pomoc techniczna świadczona będzie, w zależności od potrzeb, w siedzibie
zamawiającego, lub zdalnie z przeglądarki internetowej, w systemie BMS – na telefon
przedstawiciela Teatru, w godzinach urzędowania (8:00-16:00), oraz w czasie trwania
prób i spektakli (próby: 10:00-14:00 oraz 18:00-22:00, spektakle: najczęściej od godz.
19:00), w tym w weekendy. Szczegółowe zasady współpracy oraz związane z tym kary
określone zostaną w umowie dot. pomocy technicznej w zakresie obsługi BMS.
Informacje nt. niniejszego kryterium należy wskazać w formularzu oferty – załącznik 1
do SIWZ. Jeżeli w formularzu oferty wykonawca nie przedstawi informacji
nt. przedmiotowego kryterium, punkty nie zostaną przyznane.
13.2. Łączna ilość punktów [K] wyliczona zostanie zgodnie z formułą:

𝐾 = 𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3 + 𝐾4 + 𝐾5 = … [𝑝𝑘𝑡]
13.3. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
13.4. Sposób oceny ofert:
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13.4.1. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek
odrzucenia (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w pkt
13.1 SIWZ, a następnie sporządzi ranking ofert.
13.4.2. Wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona (uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej), zamawiający dokona
oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada jednolity dokument, a następnie będzie
żądał przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp.
13.4.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, o którym mowa w pkt 13.3.2, jeżeli
w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni,
wykonawca złoży dokumenty, z których wynikać będzie, że nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
14.1. Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez zamawiającego terminie i miejscu.
14.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem
art. 183 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
14.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
przed podpisaniem umowy, do dostarczenia:
− dokumentów potwierdzających upoważnienie do podpisania umowy,
− numeru konta bankowego, na który dokonywane będą płatności,
− dokumentów potwierdzających, że osoby, o których mowa w pkt 5.2.2 SIWZ, posiadają
wymagane kwalifikacje oraz doświadczenie (decyzje o nadaniu uprawnień
budowlanych, aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego).
14.4. Wykonawca, którego oferta wybrana zostanie jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie
przed datą podpisania umowy, do złożenia u zamawiającego kosztorysów ofertowych,
opracowanych na podstawie udostępnionych przez zamawiającego przedmiarów robót,
z zastrzeżeniem pkt 12.8 SIWZ, tj. ilości robot kształtowane są przez Wykonawcę.
Kosztorysy należy opracować metodą kalkulacji uproszczonej, zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001
r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych. Kosztorysy należy
złożyć w formie papierowej, oraz na nośniku CD, zapisane w formatach pdf, i w plikach
do edycji np. ath, umożliwiających obsługę plików w programie Norma Pro.
14.5. Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy, zobowiązany będzie do
sporządzenia harmonogramu rzeczowo–finansowego, o którym mowa w §12 ust. 3
projektu umowy, według wzoru stanowiącego załącznik 1 do projektu umowy.
14.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawców, muszą oni przed
podpisaniem umowy przedstawić umowę regulującą współpracę tych wykonawców (tzw.
umowę konsorcjum).
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15. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie. Zabezpieczenie musi obejmować zarówno okres realizacji zamówienia, jak
i okres rękojmi i gwarancji. Nie dopuszcza się złożenia zabezpieczenia tylko na okres
realizacji zamówienia, a po dokonaniu odbioru końcowego wniesienia 30% jego kwoty.
15.2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
15.3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
następujących formach:
a) w pieniądzu,
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w 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.
15.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych
w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.
15.5. Zabezpieczenie w jednej z form, o których mowa w pkt 15.3 lit. b-e, należy złożyć
zamawiającemu w formie oryginału najpóźniej w dniu podpisywania umowy, z tym
zastrzeżeniem, że zamawiający musi zaakceptować treść gwarancji lub poręczenia (lub
innego dokumentu), zanim wykonawca złoży oryginał dokumentu z ostateczną treścią.
Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, o konieczności przesłania w wersji elektronicznej wzorów
dokumentów, o których mowa w pkt 15.3, w celu ich weryfikacji.
15.6. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w jednej z form, o których mowa w pkt 15.3 lit.
b-e, z treści tych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że zabezpieczenie jest
bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich
i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. Gwarancja/poręczenie powinny zawierać
(oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):
a) oznaczenie gwaranta/poręczyciela,
b) nazwę i adres zamawiającego,
c) nazwę i adres wykonawcy,
d) oznaczenie (numer postępowania lub umowy),
e) określenie przedmiotu postępowania,
f) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
g) termin ważności gwarancji/poręczenia.
15.7. Zamawiający nie uzna dokumentu, który w swej treści nakładać będzie na zamawiającego
obowiązek potwierdzania, w banku prowadzącym rachunek zamawiającego,
autentyczności podpisów osób uprawnionych do złożenia wezwania do wypłaty kwoty
zabezpieczenia.
15.8. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiającego.
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15.9. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
15.10. Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminach określonych w umowie.
16. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik 6 do
SIWZ.
16.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
zakresie, jaki określony jest w art. 144 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt
1 ustawy Pzp, zamawiający określa/przewiduje co najmniej następujący zakres zmian:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy,
2) zakresu robót określonego w przedmiocie zamówienia zawartego w SIWZ,
3) zmiany osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia po stronie Wykonawcy
i osób nadzorujących wykonanie zamówienia po stronie Zamawiającego,
4) podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego:
a) powierzenia podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie
Wykonawcy,
b) zmiany podwykonawcy na etapie realizacji robót,
5) technologii wykonywania robót lub rozwiązań projektowych stwierdzonych przez
Inwestora (inspektora nadzoru), nadzór autorski, organy administracji, zmiany projektu
budowlanego.
16.2. Zmiany, o których mowa w pkt 16.1 mogą być dokonane w przypadku:
1) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wynikającej z:
a) zmiany technologii wykonania robót lub rodzaju materiałów, zaleconych przez
Zamawiającego lub projektanta,
b) zmiany dokumentacji projektowej, w szczególności w przypadku konieczności
zwiększenia bezpieczeństwa wykonania robót lub usprawnienia procesu budowy
(art. 23 pkt. 1 Prawa budowlanego) lub wskutek poprawienia błędów projektowych,
c) z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących przepisów technicznobudowlanych,
2) konieczności wprowadzenia zmian podczas wykonywania robót, nie odstępujących
w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę
w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i dokonane zostały zgodnie z
zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane,
3) wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które uzasadniają
wprowadzenie zmian do umowy,
4) opóźnienia protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy,
5) zmian w zakresie dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych,
6) przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca,
7) konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania prac
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16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

uzgodnień, pozwoleń, opinii osób trzecich lub właściwych organów,
8) zmian obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, norm, innych przepisów
prawa, mających wpływ na warunki umowy; zmiany będą dokonane w zakresie w jakim
konieczne będzie dostosowanie dotychczasowych rozwiązań do nowych regulacji
prawnych,
9) w razie zlecenia przez zamawiającego wykonania prac/robót dodatkowych,
10) wstrzymanie realizacji robót przez właściwe organy administracji publicznej bądź
orzeczeniem sądu,
11) z przyczyn leżących po stronie zamawiającego – opóźnienia zamawiającego w
przekazaniu terenu robót, lub w zakresie dokonywania odbiorów, zawieszenia
prac/robót przez zamawiającego, o czas opóźnienia lub zawieszenia,
12) gdy zmiany pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od
przyjętych w dokumentacji projektowej, lub jeżeli zmiany dotyczą zastosowania
nowych technologii nieznanych i niedostępnych w momencie zawarcia umowy
zmiana może dotyczyć zakresu robót w stopniu nie wykraczającym poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.
Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i nie podlega późniejszym zmianom, za
wyjątkiem przypadków gdy:
1) Zamawiający zleci Wykonawcy wykonanie robót zamiennych, skutkujących zmianą
kosztów robót, zgodnie z podpisanym wcześniej protokołem konieczności,
wynagrodzenie wykonawcy zostanie zwiększone lub zmniejszone o wartość robót
zamiennych, wskazaną w kosztorysie ofertowym, przygotowanym przed podpisaniem
umowy lub przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez inspektora
nadzoru,
2) Wykonawca nie wykona robót w jakiejkolwiek części lub nie dostarczy materiałów i
urządzeń niezależnie od przyczyny, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone
o wartość robót niewykonanych/niedostarczonych materiałów,
3) zostanie ograniczony zakres rzeczowy przedmiotu Umowy (roboty zaniechane),
wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone o wartość robót zaniechanych,
wskazaną w kosztorysie przygotowanym przez wykonawcę i zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru,
4) nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT).
Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie Wniosek, wg wzoru
stanowiącego załącznik do umowy, wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności
wprowadzenia zmian do umowy.
Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w przypadkach
określonych w umowie i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej
zmiany.
W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana poszczególnych etapów
realizacji prac objętych harmonogramem, nie powodująca zmiany ostatecznego terminu
realizacji umowy. Zmiany te wymagają wcześniejszego uzgodnienia z inspektorem
nadzoru oraz pisemnej akceptacji Zamawiającego. W przypadku wystąpienia takiej
sytuacji nie ma konieczności sporządzania aneksu do umowy lecz jedynie podpisania przez
strony harmonogramu uwzględniającego zmiany.
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17. Informacje o podwykonawcach.
17.1. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania firm podwykonawców.
17.2. Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 36b ust. 1a ustawy Pzp, przed przystąpieniem
do wykonania zamówienia, do podania nazw albo imion i nazwisk oraz danych
kontaktowych podwykonawców, o ile będą już znane, oraz osób do kontaktu
z podwykonawcami.
17.3. Obowiązkiem wykonawcy jest zawiadamianie zamawiającego o wszelkich zmianach
danych, o których mowa w pkt 17.2, w trakcie realizacji zamówienia, a także do
przekazywania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia lub jego części.
17.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp,
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest
obowiązany 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.
17.5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie jego
realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego musi przedstawić oświadczenie
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
17.6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
17.7. Wymagania określone w pkt 17.5 oraz 17.6 mają zastosowanie wobec dalszych
podwykonawców.
17.8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
17.9. Informacje o podwykonawcach wykonawca zamieszcza w oświadczeniu wstępnym,
stanowiącym załącznik 2 do SIWZ.
18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Środki ochrony prawnej, jakie przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę
w wyniku naruszenia przez zmawiającego przepisów ustawy Pzp, wskazane zostały w Dziale
VI ustawy Pzp.
19. Pozostałe informacje.
19.1. Zamawiający nie przewiduje:
a) zawarcia umowy ramowej,
b) składania ofert częściowych,
c) składania ofert wariantowych,
d) rozliczenia w walutach obcych,
e) aukcji elektronicznej,
f) dynamicznego systemu zakupów,
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g) zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
19.2. Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego,
dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, udzielenie zamówienia polegającego
na powtórzeniu podobnych robót budowlanych. Zgodnie z art. 67 ust. 1a ustawy Prawo
zamówień publicznych zamawiający określa ewentualny zakres robót budowlanych oraz
warunki, na jakich zostaną one udzielone:
19.2.1. Zakres robót budowlanych: roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, roboty
konstrukcyjne, żelbetowe, izolacje, ścianki działowe, tynki i okładziny
wewnętrzne, stolarka okienna i drzwiowa, podłoża, posadzki, podłogi, malowanie,
wyposażenie, instalacje wod-kan, c.o., p.poż., instalacje elektryczne, instalacje
niskoprądowe, SSP, DSO, wentylacja i klimatyzacja, automatyka + BMS,
instalacje elektroakustyki, inspicjenta, oświetlenia scenicznego, technologia sceny,
roboty w zakresie nawierzchni.
19.2.2. Warunki, na jakich zostaną udzielone:
a) udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót nastąpi
w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
b) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót powierzone będzie
wykonawcy, któremu zamawiający udzieli pierwotnego zamówienia,
c) zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót udzielone zostanie
w trybie z wolnej ręki,
d) przed udzieleniem zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
zamawiający przekaże wykonawcy zaproszenie do negocjacji oraz wzór
umowy, określający warunki realizacji zamówienia, w tym:
− dokładny przedmiot lub zakres,
− termin realizacji zamówienia,
− obowiązki zamawiającego i wykonawcy,
− wysokość wynagrodzenia oraz sposób rozliczenia,
− warunki gwarancji,
− rodzaje odbiorów,
− kary umowne, i inne,
e) podstawą do udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
robót (zawarcia umowy z wykonawcą) będzie Protokół z negocjacji.
19.3. Klauzula informacyjna.
19.3.1. Informacje dotyczące administratora danych
Administratorem państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z
prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Teatr
Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk. Mogą się Państwo z
nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie na adres: Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834
Gdańsk,
b) poprzez e-mail: sekretariat@teatrwybrzeze.pl,
c) telefonicznie: 58 301 18 36.
19.3.2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
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danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w
następujący sposób:
a) listownie na adres: Teatr Wybrzeże z siedzibą przy ul. Św. Ducha 2, 80-834
Gdańsk,
b) poprzez e-mail: iod@teatrwybrzeze.pl.
19.3.3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne
Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego. Podstawa prawną ich przetwarzania jest
Państwa zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postepowaniu oraz
następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986.),
b) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U 2016 r. poz. 1126),
c) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2018 r. poz.
217 ze zm.).
19.3.4. Okres przechowywania danych
Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
19.3.5. Przekazywanie danych osobowych
a) Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym
podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego jest jawne.
b) Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może
wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione
ochroną prywatności zgodnie z art. 8 ust 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U 2018 r. poz. 1986.
19.3.6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza EOG z zastrzeżeniem,
o którym mowa w punkcie 5 ppkt 2).
19.3.7. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych
osobowych
W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym
postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie
danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa
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d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
19.3.8. Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia
publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia
w nim udziału.
20. Wykaz załączników do SIWZ.
Załącznik 1 – formularz oferty
Załącznik 2 – jednolity dokument
Załącznik 3 – grupa kapitałowa
Załącznik 4 – wykaz robót
Załącznik 5 – wykaz osób
Załącznik 6 – wzór umowy

Gdańsk, 25.03.2020 r.
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