Ogłoszenie nr 2022/BZP 00042048/01 z dnia 2022-01-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
KONSERWACJA INSTALACJI ELEKRTYCZNEJ W BUDYNKU ORAZ URZĄDZEŃ SCENICZNYCH
W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR MUZYCZNY ROMA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000278072
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowogrodzka 49
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-695
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 628 70 71
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@teatrroma.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.teatrroma.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych państwowe i samorządowe instytucje kultury
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

KONSERWACJA INSTALACJI ELEKRTYCZNEJ W BUDYNKU ORAZ URZĄDZEŃ
SCENICZNYCH W TEATRZE MUZYCZNYM ROMA.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9ff0367-8293-11ec-beb3-a2bfa38226ab
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00042048/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-31 14:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030264/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Konserwacja elektryczna w budynku oraz urządzeń scenicznych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.teatrroma.pl/zamowienie/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
https://www.teatrroma.pl/zamowienie/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
przetargi@teatrroma.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i
załączniki do oferty) odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@teatrroma.pl.
Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej
korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się
numerem ogłoszenia (BZP). Doręczenie pism (za wyjątkiem oferty) pod inny adres (w tym skrzynkę
ePuap) będzie nieskuteczne.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Skrzynki
Teatru mają pojemność 2GB. Filtr antyspamowy domyślnie ustawiony na 5 (skala 8 stopniowa).
Dostęp do skrzynek webmail po SSL lub imap/smtp z SSL + dodatkowa autoryzacja smtp. Załączniki
do 10MB. Łącze symetryczne 300/300Mb/s.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Postanowienia związane z ochroną danych osobowych
zawarte są w Załączniku nr 4 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja instalacji: elektrycznej, światłowodowej instalacji
multimedialnej, instalacji oświetleniowej w technologii DMX, instalacji eternetowej i urządzeń
scenicznych: oświetleniowych, multimedialnych oraz opieka i nadzór nad jego eksploatacją na
scenie głównej, scenie Novej w obiekcie Zamawiającego.
Urządzenia sceniczne przeznaczone do konserwacji to między innymi:
- zapadnie,
- obrotówka,
- sztankiety,
- wciągarki,
- system podwieszenia scenografii
- system latania nad widownią i sceną,
- platformy samojezdne sterowane bez przewodowo z odczytem pozycji poprzez laser,
- MDG (urządzenie do wytwarzania dymów),
- glaciatory (urządzenia do wytwarzania dymów),
- inne wskazane przez Zamawiającego.
Urządzenia oświetleniowe przeznaczone do konserwacji między innymi:
- claypacky profile ispoty, b-eye, wash, T1, Spider
- etc15-30 stopni oraz 25-50 stopni,
- spoty prowadzące,
- urządzenia żarowe,
- inne wskazane przez Zamawiającego.
Urządzenia multimedialne przeznaczone do konserwacji między innymi:
- ekrany Led
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- monitory reklamowe na foyer teatru,
- ekrany bezszwowe,
- projektory,
- inne wskazane przez Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu
czynności objętych zamówieniem na kwotę nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł. Ubezpieczenie
powinno obejmować swoim zakresem odpowiedzialność za szkody w mieniu pod kontrolą oraz
czyste straty finansowe wyrządzone Zamawiającemu.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudnił dwóch elektryków/elektromonterów z
wymaganymi uprawnieniami każdy w wymiarze pełnego etatu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 50711000-2 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych
instalacji budynkowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-09-01 do 2025-08-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyska największą liczbę
punktów po zsumowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są
zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨ w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie
Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
6. W przypadku braku zgody, o której mowa w pkt. 5, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postepowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy
posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, przez co Zmawiający rozumie:
a) w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie – należycie zrealizowali dwa zamówienia na łączną kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł
brutto, obejmujące konserwacje urządzeń scenicznych w budynkach użyteczności publicznej o
charakterze kulturalnym takich jak teatry, opery, filharmonie, gdzie sala widowiskowa
przeznaczona jest na nie mniej niż 300 osób. Każde z zamówień powinno mieć charakter
świadczeń ciągłych i obejmować okres świadczenia usług minimum przez jeden rok w sposób
stały (obecność Wykonawcy przynajmniej 5 dni w tygodniu przez cały rok). Przedmiotem usług
konserwacyjnych powinny być w szczególności takie urządzenia techniki scenicznej jak:
sztankiety, mosty, kurtyny i wciągarki;
b) dysponują następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
- dwoma osobami z minimum rocznym doświadczeniem:
- przy konserwacji urządzeń oświetleniowych, urządzeń scenicznych i multimedialnych,
- przy konserwacji instalacji elektrycznej, światłowodowej, eternetowej i DMX,
w budynkach użyteczności publicznej o charakterze kulturalnym takich jak teatry, opery,
filharmonie, w których sala widowiskowa przeznaczona jest na nie mniej niż 300 osób, przy
czym zatrudnienie każdego pracownika powinno mieć charakter ciągły tj. obejmować
nieprzerwany okres minimum jednego roku (obecność pracowników w miejscu zatrudnienia
przynajmniej 5 dni w tygodniu przez cały rok).
Zamawiający wymaga także, aby osoby wykonujące czynności konserwacyjne posiadały
uprawnienia:
- elektroenergetyczne (tzw. SEP do minimum 15 KV), G1, G2, G3 w stosownym zakresie
- uprawnienia UDT do konserwacji dźwigów,
- uprawnienia UDT do obsługi podnośnika hydraulicznego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
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23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1..
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający będzie żądał, zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy:
- wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.
3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie zgodne z art. 117 ust. 4 PZP (dla wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Z oświadczenia powinno wynikać, który
wykonawca będzie realizował konkretny zakres prac.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1.Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy dopuszcza zmianę Umowy bez
przeprowadzania nowego postępowania w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub
świadczenia stron.
2.W przypadku, gdy w okresie obowiązywania Umowy dłuższym niż 12 miesięcy nastąpi
zmiana:
1)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1342),
a zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę – zastosowanie
mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, określone w ust. 4-9
poniżej.
3.Wykonawca najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających
zmiany, o których mowa w pkt.2, może wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o
zmianę Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz
dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany mają wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają
zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie, w szczególności:
1)szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatności tej propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania Umowy przez
Wykonawcę,
2)przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji kosztów wykonania Umowy oraz założenia co do
wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania Umowy, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak np. umowy o pracę lub
dokumenty potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń.
4.W terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt.3 Zamawiający może
zwrócić się do Wykonawcy o uzupełnienie wniosku poprzez przekazanie dodatkowych
wyjaśnień, informacji lub dokumentów .
5.Zamawiający w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego wysłania na adres
właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
6.Zamawiający najpóźniej w terminie 30 dni od dnia od wejścia w życie przepisów
wprowadzających zmiany, o których mowa w pkt 2, może przekazać Wykonawcy pisemny
wniosek o dokonanie zmiany Umowy. Wniosek powinien zawierać co najmniej propozycję
zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz powołanie zmian przepisów.
7.Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w pkt. 6 Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez
Zamawiającego czy zmiany, o których mowa w pkt.2 mają wpływ na koszty wykonania Umowy
przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę kosztów
wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia pkt.4-5
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stosuje się odpowiednio, z tym że Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku do
zajęcia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Zamawiającego.
9. Jeżeli w trakcie procedury opisanej w pkt.3-7 zostanie wykazane, że zmiany, o których mowa
w pkt. 2, uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia, Strony uzgodnią treść aneksu do
Umowy oraz podpiszą aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokości wynagrodzenia w
kwocie odpowiadającej zmianie kosztów wykonania umowy wywołanych przyczynami
określonymi w pkt.2.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-15 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Skrzynka pocztowa do składania ofert (ePUAP /TMROMA/SkrytkaESP)
pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-15 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-14

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamówienie nie zostało podzielone na części, ponieważ może je realizować tylko jeden
wykonawca ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia. W przypadku wykonywania
zamówienia przez dwóch Wykonawców mogłyby pojawić się niepotrzebne konflikty, które
wpłynęłyby zapewne na prace wszystkich pracowników Teatru. W przypadku konserwacji przez
różne podmioty mogłyby nastąpić konflikty interesów i zrzucanie winy za brak funkcjonowania.
Ponadto dyżur kilku firm jednocześnie wiązałby się ze zwiększonym kosztem osobowy, a tym
samym nieuzasadnionym zwiększeniem wartości zamówienia (opłat ponoszonych przez Teatr).
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