OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM
I. ZAMAWIAJĄCY
Teatr Powszechny w Łodzi
II. DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO
91-069 Łódź, ul. Legionów 21
NIP: 724-000-46-79
tel.: +48 42 633-25-39
fax.: +48 42 636-18-14
e-mail: sekretariat@powszechny.pl
http://powszechny.pl
Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem:
„Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi –Polskie Centrum Komedii –
Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w ramach projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał
endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT”
III. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm.)
oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”
opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Rewitalizacja Teatru
Powszechnego w Łodzi –Polskie Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji
Teatralnej w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1.
Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT.
2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i pozyskanie informacji na temat
zagadnień
technicznych,
technologicznych,
prawnych,
wykonawczych,
organizacyjnych, handlowych, ekonomicznych, logistycznych oraz optymalizacja

rozwiązań technicznych zastosowanych w opisie przedmiotu zamówienia,
związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z potrzebami Zamawiającego w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
V. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu
przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej
Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego
Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym
należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w
niniejszym Ogłoszeniu.
3. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny, z
zastrzeżeniem §6 ust. 10 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”. Do
dokumentów sporządzonych w innych językach niż polski powinny być dołączone
tłumaczenia na język polski.
4. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkania indywidualnego z
uczestnikami.
5. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 8 września 2017r.
VI. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające
wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu oraz w „Regulaminie
przeprowadzania dialogu technicznego” składają prawidłowo wypełnione i podpisane
zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1) wraz z pozostałymi
dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu.
2. Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) faksem na nr +48 42 636-18-14 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres sekretariat@powszechny.pl.
3. Termin składania zgłoszeń: 18 sierpnia 2017r. Decyduje data wpływu zgłoszenia
do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany dopuścić do dialogu technicznego podmioty,
które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
Podmiot ubiegający się o dopuszczenie do dialogu musi wykazać, że posiada
doświadczenie, tj.
1. Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku sytuacji finansowej winien
wykazać, że dysponuje środkami finansowymi lub posiada zdolność kredytową
na kwotę: 3.000.000,00 PLN .
2. Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
2 (dwóch)
zamówień, których przedmiotem było wykonanie budowy,
rozbudowy, przebudowy lub remontu:
- jednego budynku użyteczności publicznej, dla którego uzyskano pozwolenie
na użytkowanie (jeżeli było wymagane), o nie mniejszej niż 10.000.000 PLN
brutto, wykonanego w ramach jednej umowy
oraz
- jednego budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 3000 m2 dla
którego uzyskano pozwolenie na użytkowanie, o wartości nie mniejszej niż
6.000.000 PLN brutto, wykonanego w ramach jednej umowy.
Uwaga:
1) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego, powyżej, jeśli wartość
lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego
kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs
waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on
opublikowany.
2) przez budynek użyteczności publicznej rozumie się budynek
przeznaczony
na
potrzeby
administracji
publicznej,
wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego,
nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz
inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
3. dysponują co najmniej:
a) Ekspertem 1 – Kierownik Budowy – 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji
oraz architektury obiektu lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o
których mowa powyżej),
b) Ekspert 2 – kierownik robót branży sanitarnej – 1 osoba posiadająca:

• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów;
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o
których mowa powyżej),
c) Ekspert 3 – kierownik robót elektrycznych– 1 osoba posiadająca:
• uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień, o
których mowa powyżej),
d) Ekspertem 4 – rzeczoznawca ds. p.poż. posiadający prawo do wykonywania
zawodu rzeczoznawcy zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016r., poz. 191 wraz z późn. zm.) – 1 osoba,
Do zgłoszenia, na potwierdzenie spełnienia warunków należy dołączyć:
-Informację
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może
złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez
Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
-Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty.
-Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i 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.
O zakwalifikowaniu się do udziału w Dialogu Zamawiający poinformuje potencjalnych
Uczestników Dialogu wyznaczając jednocześnie miejsce, datę i godzinę
przeprowadzenia Dialogu.
Podmioty, które przystępują do Dialogu, zobowiązane są do przedłożenia wydruku z
Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności gospodarczej lub, w przypadku
podmiotów zagranicznych, odpisu z innego rejestru handlowego, przetłumaczonego
na język polski wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania Wniosków. Warunkiem zakwalifikowania do Dialogu jest prawidłowe
złożenie wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów.
Dialog prowadzony będzie w języku polskim i ma charakter jawny.
Z przebiegu Dialogu z każdym Uczestnikiem Zamawiający sporządzi pisemny
protokół. Szczegółowe zasady prowadzenia Dialogu zostały określone w
Regulaminie Dialogu, który stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Złożenie wniosku
przez podmiot ubiegający się o udział w Dialogu oznacza akceptację treści
Ogłoszenia oraz Regulaminu.
Przystąpienie do Dialogu nie ogranicza praw oraz nie działa na niekorzyść
potencjalnych wykonawców w jakichkolwiek postępowaniach prowadzących do
realizacji celu przedsięwzięcia.
Dyrektor
Ewa Pilawska
Łódź, 26 lipca 2017r.

Załącznik nr 1
Zgłoszenie do udziału w Dialogu Technicznym
Działając w imieniu ..........................., w odpowiedzi na Ogłoszenie o Dialogu
Technicznym nr 1/2017 z dnia .... lipca 2017r., składam niniejszym Zgłoszenie
udziału w Dialogu Technicznym organizowanym przez Teatr Powszechny w Łodzi,
którego przedmiotem jest Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi –Polskie
Centrum Komedii – Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w ramach projektu
współfinansowanego przez Unię Europejską z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI.
Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo
kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i
infrastruktura kultury - ZIT.
Zgłaszający:
Nazwa
……………………………..………………………………………………………………..….
Adres
……………………………………………...……………………………………………….….
Tel. …………………….…… faks ………….…..………………. email……...……………………..
Dane osoby upoważnionej przez Zgłaszającego do kontaktów:
Imię i nazwisko
……………………………………..…………………………………………………..
Funkcja
………………………………………………………..………………………………………...
Tel. ………………….…… faks………….…..………………. email………………………………..
W związku ze Zgłoszeniem do udziału w Dialogu Technicznym oświadczam, iż:
1) jestem należycie umocowany/a do reprezentowania Zgłaszającego na dowód
czego przedkładam dokument potwierdzający moje umocowanie;
2) zapoznałem się z Regulaminem Przeprowadzania Dialogu Technicznego i w
całości akceptuję jego postanowienia;
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Teatr Powszechny w
Łodzi informacji zawartych w niniejszym Zgłoszeniu dla celów Dialogu lub
Postępowania;
4) udzielam bezwarunkowej zgody na wykorzystanie informacji przekazywanych w
toku Dialogu, w tym również informacji stanowiących przedmiot praw autorskich
Zgłaszającego, na potrzeby przeprowadzenia Postępowania, którego przedmiotem
jest Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi –Polskie Centrum Komedii –
Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej w ramach projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał

endogeniczny regionu, Działanie VI.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury,
Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT, w tym w
szczególności do przygotowania opisu przedmiotu Zamówienia, specyfikacji istotnych
warunków Zamówienia i określenia warunków umowy dla Zamówienia, z
zastrzeżeniem § 6 ust. 10 Regulaminu Przeprowadzania Dialogu Technicznego.
W imieniu Zgłaszającego:
................................................

