
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów (osobowych
i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013057317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-077

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) 69 20 884

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.narodowy.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, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów (osobowych i
towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f51f3d6b-0c8d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00169130/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-03 11:05
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017314/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.13 Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów
(osobowych i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie

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.narodowy.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: Określone w SWZ www.narodowy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Określone
w SWZ

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): Określone w Umowie

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Określone w Umowie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 10/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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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

1) Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii urządzeń dźwigów (osobowych i towarowych) oraz
urządzeń dźwignicowych znajdujących się w budynkach Teatru Narodowego: w budynku
głównym przy Placu Teatralnym 3 oraz w budynku technicznym przy ul. Wierzbowej 3 w
Warszawie.

2) Wykaz urządzeń podlegających konserwacji, naprawom oraz usuwaniu awarii zawarty jest w:
a) Załączniku nr 1 do SWZ – dźwigi osobowe i towarowe. Łącznie 12 urządzeń.
b) Załączniku nr 2 do SWZ – urządzenia dźwignicowe. Łącznie 33 urządzenia.

3) Ilekroć w SWZ jest mowa o:
a) konserwacji – należy przez to rozumieć czynności, których celem jest utrzymanie urządzeń w
dobrym stanie technicznym i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem,
b) naprawie – należy przez to rozumieć wykonanie czynności umożliwiających przywrócenie
właściwości użytkowych uszkodzonym urządzeniom lub pojedynczym zespołom urządzeń w
wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części,
c) awarii – należy przez to rozumieć stan niesprawności urządzenia uniemożliwiający jego
prawidłowe funkcjonowanie, występujący nagle i powodujący jego niewłaściwe działanie lub
całkowite unieruchomienie,

4) Warunki wykonania przedmiotu zamówienia:
a) Usługi świadczone w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa 3.1.1, muszą być
wykonywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30
października 2018 r., w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2018 r. poz. 2176)
b) Szczegółowy zakres konserwacji określa Załącznik nr 3 do SWZ.
c) Przy usuwaniu awarii i naprawach dźwigów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ,
potrzebne części i podzespoły zostaną wymienione przez Wykonawcę na jego koszt. Wykaz
tych części i podzespołów określa Załącznik nr 4 do SWZ. Pozostałe części i podzespoły (nie
wymienione w Załączniku nr 4 do SWZ) Zamawiający zakupi na uzasadniony pisemny wniosek
Wykonawcy.
d) Przy usuwaniu awarii i naprawach urządzeń dźwignicowych wymienionych 
w Załączniku nr 2 do SWZ wszystkie potrzebne części i podzespoły zakupi 
Zamawiający na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy.
e) Wykonawca odpowiada za przygotowanie urządzeń do badań okresowych UDT.
f) Wykonawca ma obowiązek udziału w badaniach okresowych i nadzwyczajnych wyznaczonych
i wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego oraz wykonywania wszystkich zaleceń UDT
wynikających z przeprowadzonych badań,
g) Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w czasie prób kontrolnych tzw. „zjazdów
pożarowych dźwigów” wykonywanych przez Zakładową Służbę Ratownictwa TN -TWON w
ramach prewencji ppoż.
h) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia raz w roku pomiarów ochronnych
dźwigów (osobowych i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami, 

5) Załączniki nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 i nr 7 stanowią integralną część SWZ.
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6) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty po
odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z rodzajem i charakterystyką
urządzeń oraz ich usytuowaniem w budynkach Teatru.

7) Odbycie wizji lokalnej przez każdego Wykonawcę, który złoży swoją ofertę jest obligatoryjnym
warunkiem udziału w postępowaniu. Termin wizji lokalnej wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z
Zamawiającym.

8) Oferta Wykonawcy, który nie odbył obowiązkowej wizji lokalnej zostanie odrzucona – zgodnie
z art. 226 ust. 1 pkt 18) Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-10-01 do 2023-09-30

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: Oferty oceniane będą w systemie punktowym (maksymalna liczba
punktów wynosi 100), wg następujących zasad:
a) oferta z najniższą ceną uzyska maksymalną liczbę punktów: 60,
b) oferta z najkrótszym czasem reakcji I uzyska maksymalną liczbę punktów: 30
c) oferta z najkrótszym czasem reakcji II uzyska maksymalną liczbę punktów: 10

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

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji I

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji II

4.3.6.) Waga: 10

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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) Zamawiający wymaga, by Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiadał
aktualne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego, upoważniające do obsługi, modernizacji i
konserwacji dźwigów osobowych, towarowych i urządzeń dźwignicowych.
2) Zamawiający wymaga by Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z
tytułu prowadzonej działalności. Minimalna kwota ubezpieczenia – 100 000,00 pln.
3) Zamawiający wymaga wykazania minimum trzech usług napraw i konserwacji dźwigów
(osobowych i towarowych) oraz urządzeń dźwignicowych – wykonywanych na podstawie
umowy, przez okres nie krótszy niż 1 rok, w tym dużych dźwigów towarowych z drzwiami
gilotynowymi o udźwigu co najmniej 3000 kg.
4) Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował:
a) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia Urzędu
Dozoru Technicznego oraz SEP („D” i „E”) uprawniającymi do obsługi, napraw i konserwacji
dźwigów i urządzeń dźwignicowych określonych w przedmiocie zamówienia oraz posiadającymi
znajomość aparatury sterowej opartej na sterowniku MPK411 firmy Kollmorgen, komunikacji
transmisji danych opartych na CANopen dla dźwigów CiA417, systemie odwzorowania kabiny w
szybie opartym na APS (Absolut Position System) i systemie komunikacji sterownika z
regulatorem (falownikiem) opartym na DCP4 (Drive Control Protocol), 
b) odpowiednim potencjałem technicznym, tj. aby urządzenia, narzędzia przeznaczone na
potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt 3 SWZ, gwarantowały jego
realizację na najwyższym poziomie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 8.1.1 SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art.
109 ust. 1 pkt 4 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ, 

b) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia – patrz pkt 7.3
SWZ,

c) wykazu 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 usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 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 – w wykazie należy podać usługi, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt
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7.4.1 SWZ,

d) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 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 – w wykazie osób należy uwzględnić osoby, o których mowa w pkt 7.4.2
SWZ,

e) Oświadczenie Wykonawcy, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają wiedzę i
doświadczenie w wykonywaniu pracy określonej w przedmiocie zamówienia. Dokument ten musi
potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt 7.4.2 a) SWZ.

f) Oświadczenie Wykonawcy, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj. posiada
urządzenia i narzędzia, które będą przeznaczone na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia.
Dokument ten musi potwierdzić wymagania Zamawiającego, o których mowa w pkt 7.4.2 b) SWZ.

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: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o
którym mowa w pkt 8.1.1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) 8.2.2 W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, każdy z Wykonawców składa podmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt
8.2.1 a) SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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:
1) Określone w umowie wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14.13, może ulec zmianie w
następujących przypadkach:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
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d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

2) Zmiana ceny w umowie, spowodowana okolicznościami o których mowa w pkt 1) a) – d)
powyżej, zostanie wprowadzona po wejściu w życie przepisów będących przyczyną tych zmian,
jeżeli Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu, strona https://miniPortal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-13 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-12

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00169130/01 z dnia 2021-09-03
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