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

www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne

Warszawa: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego Centrum

Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16.

Numer ogłoszenia: 112274 - 2014; data zamieszczenia: 02.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Nowy Teatr , ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 849 35 53, faks 022 849 35 51.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.nowyteatr.org/

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa prawna przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy

Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kompleksowej obsługi prawnej

przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Budowa Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 realizowanego w ramach

projektu, korzystającego z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich, budżetu państwa oraz

budżetu m.st Warszawy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne


Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp w wysokości nie większej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówień uzupełniających mogą być usługi polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, które są objęte

zamówieniem podstawowym. Ponadto zamówienia uzupełniające mogą być udzielone w razie, gdyby po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego na wykonanie robót budowlanych objętych decyzją o pozwoleniu na budowę albo decyzją o zatwierdzeniu projektu budowlanego, okazało się, że

Zamawiający dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi na zamówienie robót budowlanych uzupełniających lub dostaw.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8.

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: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzech tysięcy złotych).

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

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

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada odpowiednie uprawnienia, zezwolenia lub licencje do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zezwoleń lub licencji.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, iż Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) jest zdolny do należytego wykonania udzielanego zamówienia, jeżeli

wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch usług, z których: a) co najmniej jedna, o wartości nie mniejszej niż 50.000,- zł brutto (pięćdziesiąt

tysięcy złotych), polegała na kompleksowej obsłudze prawnej zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC

o wartości tych robót nie mniejszej niż 10 mln złotych netto obejmującej w szczególności: przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla przetargu w



oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych (SIWZ, projekt umowy, projekt ogłoszenia) oraz doradztwo w tym zakresie, b) co najmniej jedna, o wartości nie

mniejszej niż 20.000,- zł brutto (dwadzieścia tysięcy złotych), polegała na kompleksowej obsłudze prawnej zamówienia publicznego na dostawy o wartości tych

dostaw nie mniejszej niż 4 mln złotych netto, obejmującej w szczególności: przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej dla przetargu w oparciu o przepisy

prawa zamówień publicznych (SIWZ, projekt umowy, projekt ogłoszenia) oraz doradztwo w tym zakresie, oraz załączy dowody potwierdzające, że te usługi

zostały wykonane w sposób należyty.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) wykaże że dysponuje lub będzie

dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do

funkcji jakie zostaną im powierzone. Wykonawca na każdą funkcję wymienioną poniżej wskaże osoby, które spełniają następujące wymagania: a) Prawnik -

Koordynator: wymagana liczba osób: jedna Doświadczenie zawodowe: Adwokat lub radca prawny wykonujący zawód adwokata lub radcy prawnego przez co

najmniej 5 lat, posiadający doświadczenie w koordynowaniu pracy zespołu prawnego obsługującego co najmniej jedną inwestycję obejmującą roboty budowalne

o wartości nie mniejszej niż 10 mln złotych netto i zakończoną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadający wiedzę i

doświadczenie w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego w szczególności prawa budowlanego oraz prawa

zamówień publicznych (min. przygotowywania dokumentów formalno-prawnych związanych z inwestycją, w tym projektów ogłoszeń o zamówieniach

publicznych, SIWZ i umów dotyczących realizacji inwestycji), b) Prawnik - specjalista w zakresie prawa zamówień publicznych: wymagana liczba osób: jedna

Doświadczenie zawodowe: Adwokat lub radca prawny, specjalizujący się w prawie zamówień publicznych, który świadczył doradztwo i opracował dokumenty

formalno-prawne dotyczące zamówień publicznych (w szczególności: SIWZ, projekt umowy, projekt ogłoszenia) na: - roboty budowalne w co najmniej trzech

postępowaniach, o wartości każdego zamówienia nie mniejszej niż 5 mln złotych netto, z których co najmniej dwa zostały przeprowadzone w oparciu o warunki

kontraktowe FIDIC, - dostawy w co najmniej trzech postepowaniach, z których wartość co najmniej dwóch była nie mniejsza niż 4 mln złotych netto każda, c)

Prawnik - specjalista w zakresie prawa budowlanego: wymagana liczba osób: jedna Doświadczenie zawodowe: Adwokat lub radca prawny, specjalizujący się w

prawie budowlanym, który świadczył doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji co najmniej trzech inwestycji obejmujących roboty budowalne o wartości

każdej inwestycji nie mniejszej niż 5 mln złotych netto, z których co najmniej dwie zostały zrealizowane w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC w tym

opracowywał dokumenty formalno-prawne w szczególności umowy na wykonawstwo tych robót budowalnych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk w

składzie zespołu. Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie innych osób, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia, w ramach

przysługującego mu wynagrodzenia, w szczególności specjalizujących się w prawie i postepowaniu cywilnym, prawie i postępowaniu administracyjnym (kodeks

postępowania administracyjnego, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz prawie podatkowym.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż spełnia następujące warunki dotyczące: a) sytuacji finansowej - posiada środki

finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50.000 złotych (pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) sytuacji ekonomicznej - jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 25 000 000 złotych (słownie:

dwadzieścia pięć milionów złotych), niezależnie od obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów lub radców prawnych, o których

mowa w pkt. 3) powyżej.

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy

zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

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;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej



działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

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;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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

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;



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: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w przypadku: 1) zmiany stawki podatku VAT - w ten sposób, że wynagrodzenie netto określone Umową nie

ulegnie zmianie, zaś wysokość należnego podatku VAT ulegnie zmianie zgodnie z treścią obowiązujących przepisów prawa, wobec czego wynagrodzenie brutto również

ulegnie zmianie odpowiednio do zmiany należnego podatku VAT; 2) wydłużenia terminów płatności którejkolwiek z części i rat wynagrodzenia; 3) konieczności

wprowadzenia zmian będących następstwem zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa - w zakresie wyznaczonym przez zmienione przepisy; 4) zaistniałych

rozbieżności lub niejasności w treści Umowy, których nie można usunąć w inny sposób - poprzez wprowadzenie zmian doprecyzowujących treść Umowy i

zapewniających jej jednoznaczną interpretację; 5) zmiany terminów wykonania Usług, określonych w § 6 ust. 10 Umowy; 6) zmiany ramowego harmonogramu Inwestycji,

wynikającego z Opisu Przedmiotu Zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 7) zmiany sposobu udzielenia zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. b)

Umowy - poprzez rezygnację z udzielenia zamówienia w częściach na rzecz odrębnych postępowań, przy czym wynagrodzenie określone Umową nie ulegnie zmianie; 8)

gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-

publiczne

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16 02-513 Warszawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.04.2014 godzina 10:30, miejsce: Nowy Teatr ul. Madalińskiego 10/16

02-513 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt będzie współfinansowany ze środków

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Miasta Stołecznego Warszawy..

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


