
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.dramatyczny.pl

Białystok: Remont i przebudowa istniejącej instalacji awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego Teatru

Numer ogłoszenia: 130574 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku , ul. Elektryczna 12, 

15-080 Białystok, woj. podlaskie, tel. 085 7415990, faks 085 7499183.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dramatyczny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa istniejącej instalacji 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego Teatru.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

dotyczy wykonania i odbioru instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego przewidzianego do 

realizacji w budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, ul. Elektryczna 12. 

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji 

oświetlenia awaryjnego w budynku i przewidują wykonania następujących robót: 1. zakup, dostarczenie 

na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

instalacji, 2. prace demontażowe 3. roboty montażowe, 4. wykonanie niezbędnych pomiarów i prób, 5. 

próby i czynności odbiorowe, 6. opracowanie dokumentacji powykonawczej, Zakres rzeczowy obejmuje: 

1. instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 2. instalacja połączeń wyrównawczych, 3. 

instalacje niskoprądowe, 4. montaż oznaczeń ewakuacyjnych. UWAGA! Roboty prowadzone będą na 

obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót 
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przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach 

zabytkowych..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.11.00-1, 45.31.12.00-2, 45.31.60.00-5.

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: Zakończenie: 26.08.2016.

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaże iż wykonał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą 

starannością i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej min. 2 instalacje awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego lub wykonał ich remont lub przebudowę w tym w co najmniej jednym obiekcie 

użyteczności publicznej będącym zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków - o wartości nie 

mniejszej niż 200.000,- zł brutto każda realizacja i udokumentuje, że roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone,

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaże iż dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, w tym: a) co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia 

Strona 2 z 6

2016-05-23http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=130574&rok=20...



budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz b) co najmniej 1 osobą, która 

będzie pełnić funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe na poziomie osoby 

z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz c) co najmniej 1 

osobą która posiada uprawnienia do kierowania pracami konserwatorskimi, zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań 

konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych 

zabytków ruchomych oraz posiadającą co najmniej 5 letnie doświadczenie. 3) Dopuszcza się 

aby do realizacji zamówienia wykonawca zapewnił dwie osoby w tym jedną osobę posiadającą 

jednocześnie wymagane uprawnienia w zakresie opisanym w pkt. b oraz c. 4) W przypadku 

osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, 

Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą 

spełniać warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, 

poz. 394 ze zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Poprzez złożenie oświadczenia

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:

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 

zezwolenia lub licencje;

• 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, 
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określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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 

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;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
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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;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) formularz wniosku, b) pełnomocnictwo do podpisywania wniosku oraz do podpisywania zobowiązań w 

imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli wniosek podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie z 

właściwego rejestru),

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, 

gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 

określona w ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający przyzna każdemu Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu punkty za 

posiadaną wiedzę i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia w następujący sposób: 

Punktacja przyznana Wykonawcy (znaczenie warunków udziału w postępowaniu) oraz Warunki 
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przyznania Wykonawcy punktów: 0 pkt. W przypadku gdy Wykonawca jedynie wykaże spełnianie 

warunku udziału określonego w pkt. 5.1) wniosku; + 2 pkt. za każdą następną wykazaną realizację - Za 

każdą następną (ponad wymagane) wykonaną instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 

spełniającą warunki określone w pkt. 5.1) wniosku; 0 pkt. W przypadku gdy Wykonawca zapewni do 

realizacji zamówienia dwie osoby z wymaganymi uprawnieniami w pkt. 5.2) wniosku; 5 pkt. W przypadku 

gdy Wykonawca zapewni do realizacji zamówienia 3 osoby z wymaganymi uprawnieniami w pkt. 5.2) 

wniosku; 10 pkt. W przypadku gdy Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował 

trzema osobami wymienionymi w pkt. 5.2. wniosku w tym kierownika budowy z ponad 5 letnim 

doświadczeniem (stażem pracy na stanowisku kierownika budowy);

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres udzielonej gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.dramatyczny.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: TEATRZE 

DRAMATYCZNYM im. ALEKSANDRA WĘGIERKI w Białymstoku 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12 - 

bud. B w pokoju nr 21 - II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

07.06.2016 godzina 10:00, miejsce: TEATRZE DRAMATYCZNYM im. ALEKSANDRA WĘGIERKI w 

Białymstoku 15-080 Białystok, ul. Elektryczna 12 - bud. B w pokoju nr 21 - II piętro.

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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