
Strona | 1  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Rzeszów, dnia 28 marca 2022 r. 
 

AG-273-1-2022 

DOTYCZY POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO  W TRYBIE DIALOGU 

KONKURENCYJNEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ PROGI 

UNIJNE KTÓREGO PRZEDMIOTEM JEST: 

„Wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej 

dotyczącej  budowy Nowej Sceny Teatru im. Wandy Siemaszkowej  

w Rzeszowie wraz ze świadczeniem nadzoru autorskiego.” 

Realizacja w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przygotowanie 

kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-

budowlanej, dotyczącej  budowy Nowej Sceny Teatru 

 
 

INFORMACJA O WYNIKACH OCENY WNIOSKÓW 
 

 
1. Wykonawca : Rysy Architekci Sp. z o.o. Sp. k. , adres:  ul. Topolowa nr 2  

lok. 91,  05-500 Mysiadło 
 

Działając na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2) lit. c  w zw. z art.  176 ust. 2 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (dalej ustawa Pzp), Teatr  
im. Wandy Siemaszkowej jako Zamawiający, odrzuca wniosek Wykonawcy  
o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu. 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
Wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

nie złożył następujących dokumentów, które były wymagane przez Zamawiającego  
w Opisie Potrzeb i Wymagań tj.: 

1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw 
wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Pzp, sporządzoną 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem w odniesieniu do członków 
organu zarządzającego, członków organu nadzorczego, prokurentów 
Państwa spółki, komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo – akcyjnej, 



Strona | 2  

 

2) Oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 6  
do OPIW), 

3) Oświadczenia o aktualności informacji zawartych w JEDZ (załącznik nr 7  
do OPIW), 

4) Odpisu z KRS spółki (również dla komplementariusza spółki). 
 

Ponadto w dokumentach złożonych przez Wykonawcę dostrzeżono brak 
informacji pozwalających na ocenę, czy Wykonawca spełnia warunki udziału  
w postępowaniu postawione przez Zamawiającego i określone w dokumentach 
zamówienia – w szczególności w zakresie usługi, której wykonaniem Wykonawca 
chciał udowodnić spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w  Dziale 
V pkt 1 ppkt 4) lit. a Opisu Potrzeb i Wymagań (dalej OPIW).  
W tym aspekcie wątpliwości Zamawiającego wynikały z tego, że zdaniem 
Zamawiającego: 

− dokumentacja dotyczyła przebudowy, a nie budowy lub rozbudowy,  

− dokumentacja nie zawiera w swoim zakresie projektu akustyki, 
co nie jest zgodne z określonym przez Zamawiającego warunkiem. Ponadto,  
Zamawiający wymagał (odnośnie  Działu V pkt 1 ppkt 4) lit. b OPIW) wykazania usługi 
polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej technologii scenicznej, 
zawierającej m.in.: 

a) 12 ruchomych urządzeń mechaniki górnej wraz z systemem sterowania, 
b) oświetlenie sceniczne zawierające min. 40 obwodów oświetleniowych, 
c) system nagłośnienia obejmujący nagłośnienie widowni i monitorowe (sceny), 
d) system projekcji multimedialnych, zawierającą serwery multimedialne. 
Tymczasem zarówno z opisu zawartego w załączniku nr 4A jak i z dokumentów 

potwierdzających należyte wykonanie zamówienia nie wynikało aby w/w warunek  
był spełniony. 

Zamawiający w dniu 21 marca 2022 r., wezwał wykonawcę w terminie do dnia  
24 marca 2022 r. do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia dokumentów. Wykonawca  
w w/w terminie nie przesłał do Zamawiającego żadnych dokumentów czy też 
wyjaśnień.  

Wyżej opisany stan faktyczny obrazuje, iż Zamawiający jest zobligowany  
do dokonania odrzucenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2) lit. c  w zw. z art.  176 ust. 2 ustawy Pzp. 

 
2. Wykonawca: PLUS3 – Architekci sp. z o.o., adres: ul. Chłopickiego 7/9  

lok. 62, 04-314 Warszawa 
 
Wykonawca na podstawie art. 178 ustawy Pzp zostanie zaproszony do dialogu  

i dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 
 

Wykonawca w całości spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez 
Zamawiającego, a także nie podlega wykluczeniu z postępowania, co Zamawiający 
był w stanie ustalić na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty. 
Zamawiający stwierdza, że Wykonawca może brać dalszy udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
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W art. 146 ustawy Pzp zostały określone przesłanki odrzucenia wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stwierdził, by w stosunku 
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu miała zastosowanie, 
którakolwiek z przesłanek określonych w art. 146 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 57 ustawy 
Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone przez 
Zamawiającego). Jak już zostało wspomniane powyżej Wykonawca: PLUS3 – 
Architekci sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału  
w postępowaniu  określone przez Zamawiającego. 
 
3. Wykonawca: Sound &Space sp. z o.o., adres: Ul. W. Biegańskiego 61A,  

60-682 Poznań. 
 
Wykonawca na podstawie art. 178 ustawy Pzp zostanie zaproszony do dialogu  

i dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 
 

Wykonawca w całości spełnia warunki udziału w postępowaniu postawione przez 
Zamawiającego, a także nie podlega wykluczeniu z postępowania, co Zamawiający 
był w stanie ustalić na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę. 
Wykonawca przedłożył Zamawiającemu wszystkie wymagane dokumenty. 
Zamawiający stwierdza, że Wykonawca może brać dalszy udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 W art. 146 ustawy Pzp zostały określone przesłanki odrzucenia wniosku  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zamawiający nie stwierdził, by w stosunku 
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu miała zastosowanie, 
którakolwiek z przesłanek określonych w art. 146 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 57 ustawy 
Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu (określone przez 
Zamawiającego). Jak już zostało wspomniane powyżej Wykonawca: Sound &Space 
sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu  
określone przez Zamawiającego. 
 
W dziale VI Opisu Potrzeb i Wymagań, w pkt 1 Zamawiający zawarł następującą 
informację: 
Jeżeli liczba Wykonawców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji (warunki udziału) oraz 
nie podlegają wykluczeniu z postępowania, będzie mniejsza niż 5, Zamawiający 
zaprosi do udziału w postępowaniu wszystkich Wykonawców spełniających te warunki 
bez przeprowadzania selekcji punktowej Wniosków. 
W niniejszym postępowaniu zostały złożone 3 wnioski o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu. Z tego względu Zamawiający odstępuje od przyznawania punktów  
w kryteriach selekcji i do dalszego udziału w postępowaniu zaprosi wszystkich 
wykonawców którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu i nie podlegają 
wykluczeniu. 

                                                                                


