
Chorzów: Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki oraz wymiana 

konstrukcji dachu wraz z wymian ą okien w cz ęści mansardowej, 

wzmocnienie ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w 

ramach przedsi ęwzięcia inwestycyjnego pn: Zarz ądzanie energi ą w 

budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej  1 w Chorzowie  

Numer ogłoszenia: 78217 - 2015; data zamieszczenia:  28.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Teatr Rozrywki , ul. Marii Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, tel. 032 

3461939, 3461977, faks 032 3461939. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.teatr-rozrywki.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Termomodernizacja budynku Teatru Rozrywki 

oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie ścian, wymiana 

instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Zarządzanie energią w 

budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Termomodernizacja budynku 

Teatru Rozrywki oraz wymiana konstrukcji dachu wraz z wymianą okien w części mansardowej, wzmocnienie 

ścian, wymiana instalacji elektrycznych poddasza w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn: Zarządzanie 

energią w budynku Teatru Rozrywki przy ul. Marii Konopnickiej 1 w Chorzowie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera n/w dokumentacja projektowa: a)Projekty budowlane b)

Projekty wykonawcze c)Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) d)

Przedmiary robót oraz pozwolenie budowlane, decyzja RDOŚ i zgoda szkoły na wejście na teren. 

Dokumentacja ta jest integralną częścią SIWZ i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. W 

przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić Zamawiającemu, w takiej 

sytuacji SIWZ będzie można uzyskać w siedzibie Zamawiającego. Zakres zamówienia. Zamówienie obejmuje: 

1. ocieplenie przegród zewnętrznych (ścian, stropów, dachów); 2. wymianę okien i luksferów; 3. wymianę 

instalacji wewnętrznych c.o. oraz wymiennika; 4. modernizację instalacji wentylacyjnej - wymianę centrali; 5. 

modernizację dachu oraz IV piętra; 6. wymianę instalacji elektrycznych IV piętra. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art.67, ust.1, pkt 6 Pzp 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.23.22-9, 45.45.30.00-7, 45.26.00.00-7, 45.32.00.00-6, 

45.31.00.00-3, 45.33.10.00-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 
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II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań na potwierdzenie ww warunku. Ocena spełnienia 

warunku będzie dokonywana na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

zgodnie z formułą: spełnia lub nie spełnia 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Jako spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że w ciągu ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie 

wykonał co najmniej 2 zakończone roboty budowlane (budowa, przebudowa, remont) o wartości co 

najmniej 1 000 000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu termoizolacji wraz z wymianą 

okien, pokrycia dachowego w budynkach użyteczności publicznej, wraz z załączeniem dokumentów 

dotyczących tych robót, a określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, oraz 

że zostały wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, 

gdy wykazana robota budowlana obejmuje swoim zakresem roboty budowlane określone w opisie 

sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia oraz inne 

roboty budowlane, w celu wykazania spełniania warunku wykonawca wskazuje wartość wykonanej 

roboty budowlanej określonej w opisie sposobu oceny spełniania warunku dotyczącego posiadania 

wiedzy i doświadczenia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań na potwierdzenie ww warunku. Ocena spełnienia 

warunku będzie dokonywana na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

zgodnie z formułą: spełnia lub nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Jako spełnienie warunku Zamawiający uzna wykazanie przez Wykonawcę, że będzie dysponował 

kadrą inżynieryjno-techniczną z minimum 3 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi, i należącą do właściwej Izby samorządu zawodowego, w 

specjalności: konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, która będzie w 

wykonywanym zamówieniu pełnić funkcję kierownika budowy; instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, bez ograniczeń - co najmniej 1 osoba, która będzie 

w wykonywanym zamówieniu pełnić funkcję kierownika robót branży instalacji sanitarnych; 

instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych i energetycznych bez ograniczeń - co 

najmniej 1 osoba, która będzie w wykonywanym zamówieniu pełnić funkcję kierownika robót branży 
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instalacji elektrycznych; 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań na potwierdzenie ww warunku. Ocena spełnienia 

warunku będzie dokonywana na podstawie złożonego Oświadczenia (Załącznik nr 1 do SIWZ), 

zgodnie z formułą: spełnia lub nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� 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;  

� 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży 

przedło żyć: 

� 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;  

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 

Page 3 of 5

2015-05-28file://D:\Magazn danych\Dokumenty\JOANNA\2015 ZP(02)15 Termomodernizacja ...



� 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI 

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym 

wymaganiom należy przedłożyć: 

� inne dokumenty 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymagań Zamawiającego o których mowa w art. 25 ust.1 

pkt 2 ustawy Pzp, (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SIWZ) 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Dowód wpłaty wadium 

Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi Załącznikami. Uwaga: w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie 

zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (podpisana przez każdego z wykonawców 

lub pełnomocnika) 

Kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. Do kosztorysu uproszczonego należy załączyć zbiorcze zestawienie materiałów i 

sprzętu 

Stosowne pełnomocnictwo w sytuacjach, w których uprawnienie do podpisania oferty nie wynika z 

zamieszczonego dokumentu. Pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego powinno zostać złożone w oryginale 

Pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu tych 

podmiotów jest upoważniona do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo 

powinno zostać złożone w oryginale. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 95  

2 - Termin - 5  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach: a) Zmiana umowy jest korzystna 

dla Zamawiającego (korzyść ekonomiczna, techniczna, eksploatacyjna) np. z powodu uzasadnionych zmian 

w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez strony umowy, jeżeli te 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego b) Wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej 

staranności Strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów 
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prawa, które nastąpiły w czasie realizacji zamówienia, np. jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i 

usług (VAT), c) Zmiana sposobu świadczeń związana z: aktualizacją lub zmianą dokumentacji projektowej 

(konieczność opracowania projektu zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę)odmiennymi od przyjętych w 

dokumentacji rozwiązań technicznych lub/i materiałowych w przypadku: gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, zmiany obowiązującego 

prawa, niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej 

spowodowane zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, d) Zmiana 

terminu wykonania zamówienia w przypadku: wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi urządzeniami, 

instalacją lub obiektami infrastrukturalnymi,wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków 

atmosferycznych w szczególności: obfitych i długotrwałych opadów atmosferycznych, w szczególności śniegu 

i deszczu, niskich temperatur uniemożliwiających realizację umowy, klęsk żywiołowych występujących na 

terenie objętym realizacją umowy.spowodowane wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,spowodowane 

koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,spowodowane innymi przyczynami 

zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy skutkuje niemożliwością uzyskania stosowanych 

decyzji, zezwoleń i uzgodnień, w tym nadzoru Ochrony Środowiska. e) Zmiany osobowe, przy pomocy, 

których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi 

uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w pkt 8.1d) SIWZ w przypadku: śmierci, choroby lub innych 

zdarzeń losowych tych osób,nie wywiązywania się osób z obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji 

tych osób z wykonywania swoich obowiązków. 2) Zmiany wymagają formy pisemnej, aneksem 

zaakceptowanym przez obie strony umowy, pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://przetargi.teatr-rozrywki.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  ul.Konopnickiej 1, 41-500 

Chorzów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  12.06.2015 

godzina 11:00, miejsce: 41- 500 Chorzów,ul.Konopnickiej 1 (wejście od ul. Katowickiej 62) w Sekretariacie 

pokój 209 lub przesyłką, decyduje data i godzina przyjęcia przez Sekretariat czynny od pn do pt w g.od 8 do 

15. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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