Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: www.teatrdramatyczny.pl Warszawa: wykonanie robót budowlanych polegających
na przebudowie i remoncie foyer małej sceny. Numer ogłoszenia: 214514 - 2013; data
zamieszczenia: 04.06.2013. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane.
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy , pl.
Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 8262154, faks 22 8262154. Adres strony
internetowej zamawiającego: www.teatrdramatyczny.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Teatr.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie robót
budowlanych polegających na przebudowie i remoncie foyer małej sceny. II.1.2) Rodzaj
zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót budowlanych polegających na
przebudowie i remoncie foyer małej sceny - zgodnie z dokumentacją projektową oraz
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza
się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN
WYKONANIA: Okres w dniach: 40.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tego warunku. Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez
wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem co najmniej dwóch robót
budowlanych polegających na budowie lub remoncie albo przebudowie pomieszczenia lub
pomieszczeń o wartości co najmniej 60.000 zł brutto każda z robót
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA
PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,
daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
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wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów
zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej - lista
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy
kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb
udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1)
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian.
Zmiana umowy może nastąpić w razie zaistnienia okoliczności: - wydanie decyzji
administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony środowiska o wstrzymaniu robót
w wyniku interwencji obywatela lub organizacji społecznej; - wystąpienie nieprzewidzianych
zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, śnieżyce, gradobicie) mogących spowodować
zniszczenie robót lub konieczność wstrzymania robót ze względu na zachowanie reżimów
technologicznych (temperatura, wilgotność); - w razie konieczności podjęcia działań
zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki
zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające
bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody niewspółmiernie większej
niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem; - zaistnienie sytuacji pozwalającej na obniżenie
kosztów realizacji zamówienia (np. zmniejszenie zakresu robót lub czynności, zastosowania
alternatywnych rozwiązań technologicznych); - zaistnienie konieczności wykonania robót
zamiennych; - wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest
odpowiedzialny; - ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest
dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.teatrdramatyczny.pl Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Teatr Dramatyczny M. St.
Warszawy Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa (sekretariat). IV.4.4) Termin
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.06.2013 godzina
09:30, miejsce: Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy Plac Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00901 Warszawa (sekretariat). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
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