
Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Wykonanie 
dokumentacji projektowej windy technicznej.

Numer ogłoszenia: 44918 - 2009 ; data zamieszczenia: 01.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego , ul. Niepodległości 3/5, 

65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0 68 452 72 72  do 75 wew. 50, faks 0 
68 452 72 52.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Lubuskiego Teatru 
w Zielonej Górze. Wykonanie dokumentacji projektowej windy technicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego niezbędnej do wykonania windy technicznej dla budynku zaplecza 
technicznego - 5-cio kondygnacyjnego. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określony został 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( SIWZ ). Wykonanie dokumentacji 
projektowej w formie pisemnej i elektronicznej. Wykonanie projektów wykonawczych w 
formie pisemnej i elektronicznej. Wykonanie SIWZ w formie pisemnej i elektronicznej. 
Uwaga! Szczegóły opracowania należy uzgadniać na bieżąco z zamawiającym...

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
dniach: 30.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: ) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności 
zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004r o swobodzie działalności 
gospodarczej ( Dz. U. Nr 173 poz. 1807, 2) posiadają wiedzę, doświadczenie, 
potencjał techniczny gwarantujący wykonanie zamówienia oraz dysponują osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia i w tym względzie : 1.wykażą i udokumentują 
( referencje lub opinie lub listy polecające ) w okresie ostatnich 5 lat przed 
wszczęciem postępowania ( X.2003 - X.2008 ), a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie dokumentacji projektowych 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia , 2.dysponują osobami, 
zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia 3.posiadają ubezpieczoną OC z 
tytułu działalności gospodarczej 4. Nie podlegaja wykluczeniu w rozumieniu art.24 
ustawy Prawo zamówień publicznych, Do oceny sytuacji ekonomicznej dodają się 
wszyst B. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 
postępowaniu: Warunek Nr 1. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia 1.Osoby 
przewidziane do wykonania zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia w 
zakresie i specjalności, stosownie do rodzaju wykonywanych czynności 
odpowiadające wymaganiom zamówienia. 2.Posiadają uprawnienia do określonej 
działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.Nie zalegają z należnymi 
opłatami i składkami wobec Skarbu Państwa (ZUS,JST i US ). 4.Wobec wykonawcy 
nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości. 5.Wykonawcy będący osobą 
fizyczną, wspólnicy spółek jawnych, członkowie zarządu osób prawnych, dyrektor 
przedsiębiorstwa państwowego - nie zostali skazani za przestępstwa popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 6.Wykonawca nie wykonywał 
czynności związanych z przygotowaniem prowadzonego postępowania, ani też nie 
posługiwał się w tym celu osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, 
chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji. 
7.Posiadają niezbędną ilość środków finansowych gwarantujących bieżące 
wykonywanie zamówienia. 8. Posiadają ubezpieczoną OC na warunkach jw.. Ocena 
spełniania warunku : spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Warunek Nr 
2. Znaczenie warunku - spełnia / nie spełnia Dysponują niezbędnym potencjałem 
technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania. 1.dysponowanie 



odpowiednim sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia 
2.dysponowanie pracownikami zdolnymi do wykonania zadania. Ocena spełniania 
warunku : spełnia / nie spełnia ( bez znaczenia punktowego ). Warunek Nr 3. . Ocena 
posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. Ocenie spełniania warunku: 
spełnia/niespełnia...

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Oświadczenie o spełnianiu warunków w ubieganiu się o udzielenie zamówienia 
publicznego ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka podmiotów, 
oświadczenie niniejsze powinno być złożone, jako jedno i podpisane przez wszystkich 
partnerów lub ich pełnomocnika ). 2. Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych ( jeżeli wniosek jest składany wspólnie przez kilka 
podmiotów, oświadczenie niniejsze powinno być złożone osobno przez każdego z 
partnerów ). 3..Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków do udziału 
w postępowaniu. 4.Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia wraz z krótkimi informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych i doświadczenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia wraz z 
uprawnieniami oraz zaświadczeniami wpisu na listę właściwej Okręgowej Izby 
Samorządu Zawodowego. 5.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy- za ten okres usług projektowych 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i wartości jw. 
8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są złożyć do 
wniosku : 1.pełnomocnictwo udzielone przez wszystkich partnerów do 
reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, 2.wykaz wykonawców wspólnie ubiegających się o 
zamówienie, 3.oświadczenie wykonawców o solidarnej odpowiedzialności za 
wykonanie zamówienia i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej : składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu, c) nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie. Dokumenty, o których mowa w pkt. lit. a powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument, o 
którym mowa w pkt lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, 
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 



lub miejsce zamieszkania. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę lub osobę upoważnioną...

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.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.teatr.zgora.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zielona 
Góra al. Niepodległości 3/5 pokój nr 10..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 09.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego Zielona 
Góra al. Niepodległości 3/5 Sekretariat.

IV.3.5) Termin otwarcia ofert: 09.03.2009 godzina 10:30, miejsce: Lubuski Teatr im. L. 
Kruczkowskiego Zielona Góra al. Niepodległości 3/5 Sekretariat.

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).


