
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

DOSTOSOWANIE BUDYNKU PÓŁNOCNEGO CENTRUM SZTUKI – TEATRU KOMEDIA W
ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PÓŁNOCNE CENTRUM SZTUKI - TEATR KOMEDIA

1.3.) Oddział zamawiającego: Teatr Komedia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277523

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Słowackiego 19a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-592

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 697 01 98

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@teatrkomedia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkomedia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

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:

DOSTOSOWANIE BUDYNKU PÓŁNOCNEGO CENTRUM SZTUKI – TEATRU KOMEDIA W
ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbb5e3e5-8cea-11ec-9bc1-c2db95d08897
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056834/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14 16:04

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027266/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie prac budowlano instalacyjnych w ramach dostosowania pomieszczeń Teatru
Komedia w Warszawie do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

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
www.teatrkomedia.pl

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: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków
komunikacji elektronicznej: 
1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem:
https://josephine.proebiz.com/pl/ ; 
2) poczty elektronicznej: przetargi@teatrkomedia.pl;

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Twój
komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine
przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach
publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą
(https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft Edge
(https://www.microsoft.com/edge) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/).
2) W celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do
elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z
obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService
Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome i
Microsoft Edge. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich
dodatków można znaleźć po kliknięciu przycisku "Test el. podpisu" lub na link
https://josephine.proebiz.com/pl/test-podpis.
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3) Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób
włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem
https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji
SUPPORT w stopce JOSEPHINE
4) Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje
regulamin korzystania z Platformy. 4. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej
informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i
oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z
Platformy dostępne są pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf

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

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Północne
Centrum Sztuki − Teatr Komedia ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa reprezentowane przez
Dyrektora Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu
postępowania PZP, realizacji umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego oraz innych prawnie
uzasadnionych interesów Administratora.
Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem PZP znajduje się w
SIWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 i 2 PZP, postępowanie o
udzielenie zamówienia jest jawne, zaś zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji z tym
postępowaniem związanych wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie.
Dane osobowe są chronione na podstawie art. 8 ust. 4 PZP, przewidującego możliwość wyłączenia
jawności danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym.

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: RB 1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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
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1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano instalacyjnych w ramach
dostosowania pomieszczeń Teatru „Komedia” w Warszawie do wymagań ochrony
przeciwpożarowej obejmujących wydzielenie i zapewnieniem wentylacji pożarowej klatek
schodowych, wymianę systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30

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: sposób oceny został opisany w punkcie XVII

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady

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.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
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1.1. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich pięciu (5) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie , co najmniej jedno zamówienie dotyczące robót
budowlanych polegających na wykonaniu instalacji pożarowych o wartości minimum 500 000,00
złotych brutto zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
1.1.2. Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej:
- co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy lub Kierownika
robót, posiadającego uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych,
elektrycznych oraz posiadającą co najmniej doświadczenie w kierowaniu budową przez
nieprwany okres 6 miesięcy,
- co najmniej 1 osobę jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora nadzoru
budowlanego z właściwymi, wymaganymi w tym zakresie uprawnieniami i co najmniej 2 letnim
doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru budowlanego

2.Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy

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 nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca nie
podlega wykluczeniu z postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania
warunków opisany został w punkcie VII podpunkt 2 SWZ
1. . Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane–opracowanego wg
druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SWZ 
2.. Dowodów określających należyte wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, o
którym mowa w ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są:
a) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane
3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - opracowanego wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 5 do
SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w ppkt. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia;

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

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:
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
zmiany niniejszej umowy:
1) z powodu błędów w Dokumentacji projektowej lub STWIORB polegających na jej
niezgodności z przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej, które mają wpływ na
należyte wykonanie lub niewykonanie niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do jej
dostosowania do zasad wiedzy technicznej. Uprawnienie do zmiany wynagrodzenia dotyczy
tylko tych błędów, których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wykryć
na etapie sporządzania Oferty,
2) z powodu zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji Przedmiotu umowy mających
wpływ na zakres lub termin wykonania niniejszej umowy w zakresie niezbędnym do
dostosowania się do nowych przepisów,
3) w przypadku zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez władzę ustawodawczą w
trakcie trwania niniejszej umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT przyjętej
do obliczenia wynagrodzenia, bez zmiany wysokości wynagrodzenia netto dostosowując kwotę
podatku VAT i należne od dnia zmiany przepisów wynagrodzenie Wykonawcy do
obowiązujących przepisów,
4) w przypadku nałożenia ograniczeń związanych z działaniem koronawirusa (wirusa SARS-
CoV-2), przejawiających się jako epidemia, pandemia lub kwarantanna, gdy ich zakres będzie
większy niż zakres zaobserwowany w dniu otwarcia ofert i jeżeli będą one miały rzeczywisty
wpływ na realizację niniejszej umowy. Zakres ograniczeń stanowiący podstawę do ustalenia
zakresu zmiany niniejszej umowy zostanie określony i porównany do wszelkich przepisów lub
decyzji administracyjnych nałożonych przez organy publiczne w okresie od otwarcia ofert do
dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę o dokonanie zmiany umowy,
5) zmiany przepisów dotyczących dofinansowania Projektu będącego Przedmiotem umowy w
zakresie adekwatnym do tej zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Systemu JOSEPHINE.
https://josephine.proebiz.com/pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-15
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	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277523
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Słowackiego 19a
	1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
	1.5.3.) Kod pocztowy: 01-592
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
	1.5.7.) Numer telefonu: 22 697 01 98
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@teatrkomedia.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrkomedia.pl
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbb5e3e5-8cea-11ec-9bc1-c2db95d08897
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00056834/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-14 16:04
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027266/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:  1) Platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://josephine.proebiz.com/pl/ ;  2) poczty elektronicznej: przetargi@teatrkomedia.pl;
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)	Twój komputer musi być podłączony do Internetu. Dla sprawnego udziału w systemie Josephine przeznaczonego do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych należy zainstalować jedną z przeglądarek internetowych Mozilla Firefox 13.0 i wyższą (https://firefox.com), Google Chrome (https://google.com/chrome), Microsoft Edge (https://www.microsoft.com/edge) lub Internet Explorer wersję 11.0 i wyższą (https://microsoft.com/). 2)	W celu zapewnienia płynnego uczestnictwa w systemie Josephine, przeznaczonym do elektronicznego składania ofert i elektronicznej komunikacji w zamówieniach publicznych z obowiązkowym zastosowaniem podpisu elektronicznego, należy zainstalować element ICA PKIService Host i odpowiednie akcesoria do przeglądarek internetowych Mozilla Firefox, Google Chrome i Microsoft Edge. Szczegóły dotyczące instalacji i odsyłacze do pobrania komponentu i odpowiednich dodatków można znaleźć po kliknięciu przycisku "Test el. podpisu" lub na link https://josephine.proebiz.com/pl/test-podpis. 3)	Konieczne jest włączenie obsługi javascript i plików cookie w przeglądarce. Instrukcję w jaki sposób włączyć obsługę plików cookie w przeglądarce internetowej można znaleźć pod adresem https://proebiz.com/pl/support. Możesz również wykonać test przeglądarki, który znajduje się w sekcji SUPPORT w stopce JOSEPHINE 4)	Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy. 4. Zgodnie z § 11 ust. 2 r.d.e. Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy dostępne są pod adresem: https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Skrocona_instrukcja_dla_wykonawcy.pdf
	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
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Administratorem Państwa danych osobowych jest Północne Centrum Sztuki − Teatr Komedia ul. Słowackiego 19a, 01-592 Warszawa reprezentowane przez Dyrektora Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu postępowania PZP, realizacji umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego oraz innych prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z postępowaniem PZP znajduje się w SIWZ.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 i 2 PZP, postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne, zaś zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji z tym postępowaniem związanych wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie. Dane osobowe są chronione na podstawie art. 8 ust. 4 PZP, przewidującego możliwość wyłączenia jawności danych osobowych, jeżeli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym.

	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: RB 1/2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-30
	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: sposób oceny został opisany w punkcie XVII
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi za wady
	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.
	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 nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków opisany został w punkcie VII podpunkt 2 SWZ 1. .	Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane–opracowanego wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 4 do SWZ  2..	Dowodów określających należyte wykonanie robót budowlanych uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ppkt 2.1. powyżej. Dowodami są: a)	referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane 3.	Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - opracowanego wg druku dołączonego do specyfikacji - załącznik nr 5 do SWZ
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	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: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-01 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 2.	Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Systemu JOSEPHINE. https://josephine.proebiz.com/pl.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-01 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-15



