
Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Dostawa elementów mechaniki 
sceny.
Numer ogłoszenia: 285336 - 2009; data zamieszczenia: 19.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

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. Dostawa elementów mechaniki sceny..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Liny stalowe Wymiana liny 
stalowej 5mm - do sztankietu linowego 4 Śruba rzymska o przekroju 14 mm do mostu, 6 SZT NA 1 
MOST Śruba rzymska o przekroju 8 mm do SZTANKIETUmostu Lina konopna Wymiana liny 
konopnej Sztankiet Wymiana sztankietu prostego długości 12 mb Sztankiet Wymiana sztankietu 
łukowego o długości 18 mb Sztankiet Wymiana sztankietu małego o długości 5 mb Plusz Plusz 
czarny ognioodporny z atestem IDUNA 6879 OG KOLOR 201 szerokość 140 cm Plusz Plusz 
czarny ognioodporny z atestem IDUNA 6879 OG KOLOR 201 szerokość 140 cm Tkanina Tkanina 
techniczna kolor czarny BT - 197 szerokość 140 cm/ podłogowa/ ognioodporna z atestem IDUNA 
6879 Tkanina Tkanina techniczna kolor czarny BT - 197 szerokość 140 cm/ podłogowa/ 
ognioodporna z atestem IDUNA 6880.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19.26.00.00-6, 44.31.64.00-2.

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: tak.

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 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 5.1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy (zgodnie z art. 2, pkt 11 ustawy pzp): 
5.1.1. niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 
22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału: 5.1.2. zrealizowali w 
okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy podobnego 
sprzętu o wartości min. 100.000,00 zł każda, udokumentowane, że zostały wykonane należycie. 5.2. 
Wykonawcy na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy Pzp mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 
zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wykonawcy występującego samodzielnie. 
Zamawiający, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego może żądać od 
wykonawców, których oferta została wybrana, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp, umowy 
regulującej współpracę tych wykonawców. 5.3. Ocena spełniania warunków udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje 
zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 6.1. SIWZ. 5.3. Niespełnienie 
chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania 
z uwzględnieniem art. 26 ust 3 ustawy pzp..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.1. Dokumenty i oświadczenia 
wymagane od Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie: 6.1.1. Wypełniony formularz oferty wg 
załącznika Nr 2 do SIWZ oraz wypełniony załącznik nr 1 z załączonymi wymaganymi katalogami. 
6.1.2. Oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami lub określi część 
zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wg załącznika Nr 3 do SIWZ; 6.1.3. 
Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy pzp wg 
załącznika Nr 4 do SIWZ; 6.1.4. Wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy pzp wg załącznika Nr 5 do SIWZ 6.1.5. 
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 6.1.6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawy stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy 
te zostały wykonane należycie wg załącznika Nr 6 SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku 
określonego w punkcie 5.1.2. SIWZ ; 6.1.7. Zaakceptowany projekty umowy wg załącznika Nr 7 
do SIWZ; 6.1.8. Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do 
reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 6.2. Jeżeli Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentu, o których mowa w pkt 6.1.5) SIWZ składa dokument wystawiony w kraju, w którym 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. 6.3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w 
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu o których 
mowa w pkt 6.2. SIWZ, zastępuje się go dokumentami zawierającymi oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 



miejsce zamieszkania. 6.4. Wymienione w pkt 6 SIWZ dokumenty i oświadczenia muszą być 
załączone do oferty. 6.5. Składane dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału, za 
wyjątkiem dokumentów o których mowa w pkt 6.1.5) i 6.1.6) SIWZ, które mogą być przedstawione 
w formie kserokopii poświadczonej na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. 6.6. Zamawiający może żądać przedstawienia 
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona 
przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 
6.7. Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy pzp Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty 
budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, 
albo którzy złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia zawierające błędy lub którzy złożyli 
wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia 
oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
Złożone na wezwanie dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać spełnianie przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 6.8. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w 
pkt 6.1. - 6.4. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i 
wymagania zostały spełnione..

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 bip.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Teatr im.L. 
Kruczkowskiego, 65-045 Zielona Góra, al. Niepodległości 3/5, Sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
26.08.2009 godzina 09:00, miejsce: Lubuski Teatr im.L. Kruczkowskiego, 65-045 Zielona Góra, al. 
Niepodległości 3/5, Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: Projekt finansowany z Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego.


