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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146845-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi techniczne
2022/S 056-146845

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie
Krajowy numer identyfikacyjny: 27807200000
Adres pocztowy: ul. Nowogrodzka 49
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-695
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Iwanowski
E-mail: piotr.iwanowski@teatrroma.pl 
Tel.:  +48 226287071
Faks:  +48 226217233
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrroma.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://www.teatrroma.pl/zamowienie/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

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

II.1.1) Nazwa:
OBSŁUGA TECHNICZNA PRÓB, SPEKTAKLI, WYDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH REPERTUAROWYCH, 
POZAREPERTUAROWYCH ORAZ PRAC TECHNICZNYCH I PRZYGOTOWAWCZYCH W TEATRZE 
MUZYCZNYM ROMA.
Numer referencyjny: 2/2022

II.1.2) Główny kod CPV
71356000 Usługi techniczne

21/03/2022 S56
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:piotr.iwanowski@teatrroma.pl
www.teatrroma.pl
https://www.teatrroma.pl/zamowienie/
https://miniportal.uzp.gov.pl


Dz.U./S S56
21/03/2022
146845-2022-PL

2 / 6

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna wydarzeń artystycznych (repertuarowych i 
pozarepertuarowych), spektakli, koncertów, prób oraz konferencji prasowych - (zwanych dalej Imprezami), 
zarówno w siedzibie Zamawiającego jak poza nią. Zamówienie obejmuje również wykonywanie prac 
technicznych w Obiekcie Zamawiającego oraz magazynie scenografii znajdującym się poza Obiektem 
Zamawiającego. Transport pracowników do magazynu i z powrotem zapewnia Zamawiający.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi scenicznych urządzeń, a w szczególności urządzeń 
elektrycznych, jak również elementów scenografii oraz wykonywania prac związanych z przebudową lub zmianą 
dekoracji (scenografii) z bieżącego repertuaru lub zmianą na dekorację nową - premierową lub wznowieniową.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79952100 Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
92000000 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe
92370000 Usługi techników dźwięku

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest obsługa techniczna wydarzeń artystycznych (repertuarowych i 
pozarepertuarowych), spektakli, koncertów, prób oraz konferencji prasowych - (zwanych dalej Imprezami), 
zarówno w siedzibie Zamawiającego jak poza nią. Zamówienie obejmuje również wykonywanie prac 
technicznych w Obiekcie Zamawiającego oraz magazynie scenografii znajdującym się poza Obiektem 
Zamawiającego. Transport pracowników do magazynu i z powrotem zapewnia Zamawiający.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi scenicznych urządzeń, a w szczególności urządzeń 
elektrycznych, jak również elementów scenografii oraz wykonywania prac związanych z przebudową lub zmianą 
dekoracji (scenografii) z bieżącego repertuaru lub zmianą na dekorację nową - premierową lub wznowieniową.
Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia obsługi na każdej wskazanej przez Zamawiającego 
Imprezie. Podczas Imprez pracownicy Wykonawcy będą obsługiwać dekoracje i urządzenia sceniczne w celu 
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zapewnienia ich rozmieszczenia zgodnie ze scenariuszem przedstawienia i wskazówkami reżysera lub innej 
osoby wskazanej przez Zamawiającego.
Zamawiający przewiduje (szacuje), że w trakcie zamówienia zostanie zlecone 38 190 godzin, w tym:
- 26 150 godzin dla pracowników technicznych,
- 12 040 godzin dla pracowników realizujących,
przy założeniu, że liczba roboczogodzin dla imprez pozarepertuarowych (w Siedzibie i poza Siedzibą) wyniesie:
- 1 680 godzin dla pracowników technicznych,
- 4 200 godzin dla pracowników realizujących.
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania w okresie obowiązywania umowy ważnego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności objętych zamówieniem na 
kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 zł. (w tym do 100 tysięcy złotych – czyste straty).
Wykonawca powinien zatrudnić na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu:
- jednego pracownika z doświadczeniem jednorocznym w zakresie kierowania zespołem technicznym na 
stanowisku – Koordynatora,
- jednego pracownika z doświadczeniem w zakresie elektryki na stanowisku - specjalista elektryk z 
uprawnieniami wymaganymi przepisami określonymi w prawie polskim.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Kwalifikacje zawodowe osób wyznaczonych do realizacji zamówienia / Waga: 10
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2022
Koniec: 31/07/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji określają dokumenty zamówienia w tym projekt postanowień umowy.
Istotne zmiany umowy określają dokumenty zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania 
zamówienia
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/04/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 22/07/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 26/04/2022
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Otwarcie ofert jest niejawne. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 
prowadzonego postepowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania 
informacje o:
- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej 
albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Informacje o formach i wymogach wobec składanych podmiotowych środków dowodowych szczegółowo 
zostały określone w SWZ.
II. Przesłanki wykluczenia. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w sytuacjach, o których mowa w 
art. 108 ust. 1 pzp.
1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni aktualnych na dzień złożenia 
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następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia 
wykonawcy z postępowania:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka 
karnego,
2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 
2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej 
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy 
kapitałowej;
3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej 
złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 
1 pzp (pkt. 21 SWZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o 
których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 pzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 
środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu 
zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 pzp;
- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
III.Wymagania dotyczące wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
IV.Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
V.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wszelkie informacje w zakresie odwołań dostępne są na stronie internetowej KIO: https://www.uzp.gov.pl/kio
1.Odwołania wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie określonym w art. 515 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych.
2.Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień 
publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec 
Ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują 
również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy PZP, oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/03/2022
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