
Ogłoszenie nr 510156357-N-2020 z dnia 20-08-2020 r. 

Teatr im. Wilama Horzycy: „Wykonanie systemu wentylacji 
mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie 
termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród 
zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego” 

 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja 
energetyczna budynków publicznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 559782-N-2020 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Teatr im. Wilama Horzycy, Krajowy numer identyfikacyjny 87123361700000, ul. Plac Teatralny  1, 87-100  Toruń, 
woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6225021, 6555499, e-mail sekretariathorzycy@teatr.torun.pl, 
faks 566 223 717. 

Adres strony internetowej (url): http://teatr.torun.pl 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji 
stolarki okiennej, drzwiowej i przegród zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego” 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
TH/ZP/3/2020 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pt.: „Wykonanie systemu wentylacji mechanicznej i 
klimatyzacji sali teatralnej, robót w zakresie termomodernizacji stolarki okiennej, drzwiowej i przegród 

zewnętrznych oraz modernizacji oświetlenia scenicznego”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje 
się w: • Projektach: PW Akustyka, PW Architektura, PW br. Elektryczna, PW Konstrukcja, PW mechanika i 
Oświetlenie, PW br. sanitarna. • Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, 3. Zakres robót: Zakres 
inwestycji obejmuje następujące elementy: • TERMOMODERNIZACJA o Wentylatorownia  Rozbiórki  Belki 

stalowe nadproża  Konstrukcja stalowa pod centralę  Obudowa ścian i dachu p.poż  Wykończenie ścian 

podług i sufitów  Pokrycia dachowe o Widownia – ocieplenie poddasza o Scena – ocieplenie ścian i stropu o 

Komora rozprężna pod widownią o Stolarka okienna o Pomieszczenie amplifikatorni o Reling oświetleniowy na 
balustradzie balkonu o Podkonstrukcja dla montażu nowoprojektowanych ruchomych mostów nr 1 i 2 na zasceniu 
o Podkonstrukcja dla montażu nowoprojektowanego ruchomego mostu nr 1 na proscenium • OŚWIETLENIE 
SCENICZNE o Rozdzielnia systemu sterowania o Instalacje systemu oświetlenia scenicznego o Urządzenie 
systemu oświetlenia scenicznego • Instalacje sanitarne o Roboty budowalne związane z instalacjami C.O. i C.T. o 
Instalacja C.O. i C.T. o Wentylacja – roboty budowlane o Klimatyzacja typu split o Centralne wentylacje wraz z 
podkonstrukcją o Wentylacja mechaniczna • Instalacje elektryczne o Zasilanie rozdzielni Wentylacji o Zasilanie i 
sterowanie urządzeń p.poż - wycena nie obejmuje zakupu i montażu p. poż. o Zasianie tyrystorów oświetlenia i 
mechaniki scen RO RNS – wymiana istniejących WLZ bez zmiany trasy kablowej o Oświetlenie Sali + Wymiana 



źródeł światła • Pozostałe wymogi określone przez Zamawiającego o Wykonawca zobowiązany jest przed 

rozpoczęciem prac wykonać badania stratygraficzne, a po zakończeniu zadania wykonanie sprawozdania 
końcowego z wykonania prac konserwatorskich zabytku. o Wykonawca zobowiązany jest do prac w systemie 
trzyzmianowym ustalonym z Zamawiającym. o Wykonawca będzie prowadził prace na obiekcie czynnym, a 
wszelkie prowadzone prace przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu prowadzenia i użytkowania 
obiektu. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45400000-2 
 
Dodatkowe kody CPV: 45400000-1, 45110000-1, 45311000-0, 45316000-5, 45310000-3, 45350000-5, 
39717200-3 

SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie 
III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/08/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia 
Wartość bez VAT 4335959.01 

Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 

w tym: 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0 

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Jawor Sp. Zo.o. 

Email wykonawcy: biuro@jaworspzoo.pl 

Adres pocztowy: ul. Bolesława Chrobrego 121 

Kod pocztowy: 87-100 

Miejscowość: Toruń 

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie 

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość umowy 6171000 



Oferta z najniższą ceną/kosztem 6171000 

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6530000 

Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom 

tak 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom: 3377887.50 

IV.8) Informacje dodatkowe: 
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

 
IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest 
zgodne z przepisami. 

 


