Zielona Góra: Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Lubuskiego Teatru im. L.
Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3-5 oraz obserwacji
systemu monitoringu
Numer ogłoszenia: 186216 - 2010; data zamieszczenia: 28.06.2010
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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: INSTYTUCJA kULTURY.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi ochrony fizycznej
osób i mienia Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al.
Niepodległości 3-5 oraz obserwacji systemu monitoringu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA na Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia Lubuskiego Teatru im. L.
Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3/5 oraz obserwacji systemu
monitoringu wizyjnego w systemie całodobowym. 1. Warunki wymagane od oferentów : 1)
pracownicy ochrony powinni posiadać jednakowe umundurowanie i imienne identyfikatory ; 2)
chroniony obiekt powinien być oznakowany nazwą firmy wykonującej zamówienie 3) Wykonawca
jest zobowiązany do zapewnienia własnego systemu łączności. 2. W zakresie ochrony obiektów i
mienia agentów ochrony obowiązują czynności, w systemie stałych posterunków patroloweobchodowych : 1) całodobowy przez wszystkie dni tygodnia, dozór budynku i dziedzińca Teatru
wraz z obiektami znajdującymi się na nim; 2) kontrola zamknięcia pomieszczeń, wyłączenia
zasilania elektrycznego, zamknięcia zaworów wodnych ; 3) niedopuszczenie po godzinach pracy
Teatru na teren obiektu i dziedzińca osób do tego nieupoważnionych przez Zamawiającego.
Upoważnienie musi być wydane tylko w formie pisemnej ; 4) dokonywanie kontroli terenu i osób
przebywających po zakończeniu pracy na terenie Teatru ; 5) znajomość aktualnego repertuaru
granych przedstawień na miejscu i na wyjeździe oraz rozkładu prób ; 6) włączanie oświetlenia
zewnętrznego budynku i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych o ustalonych porach ; 7)
prowadzenie recepcji pokoi gościnnych ; 8) przyjmowanie i wydawanie kluczy do pomieszczeń
biurowych i magazynowych ; 9) obsługa centrali telefonicznej i znajomość systemów alarmowych
w Teatrze ; 10) prowadzenie rejestru (prywatnych ,służbowych) rozmów zewnętrznych łączonych z
aparatu telefonicznego na portierni ; 11) prowadzenie dokumentacji portierni; 12) przestrzeganie
zarządzeń Dyrektora Teatru dotyczących porządku i bezpieczeństwa w Teatrze; 13) wzywanie ekipy
konserwatorskiej Teatru do nagłych awarii; 14) wykonywanie innych czynności uzgodnionych z
osobą upoważnioną przez Zamawiającego w zakresie uprawnień Wykonawcy . 15) obserwacji
systemu monitoringu wizyjnego w systemie całodobowym.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówienia uzupełniającego jest Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia
Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w Zielonej Górze przy al. Niepodległości
3/5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego w systemie całodobowym zgodnie z opisem
II.1.3.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.61.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 48.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w
wysokości 6 000,00 zł 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Forma
wadium. a)Wadium może być wniesione w: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. nr 42,
poz. 275 z późn. zm.). 4. Miejsce wniesienia wadium. a) Miejsce wniesienia wadium w formie
pieniądza: - w kasie Lubuskiego Teatru al. Niepodległości 3-5 pok. Nr 9 wadium wnoszone w
pieniądzu uznaje się za wniesione, jeśli (przed terminem składania ofert) kwota określona w pkt. 1.
znajduje się w kasie Lubuskiego teatru. b)Miejsce wniesienia wadium w innej dopuszczalnej
formie: lub - wadium w formie pieniężnej można wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego Nr rachunku : 21 1090 1535 0000 0001 1185 5686. Z Świadczenie usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w budynku Lubuskiego Teatru im. L. Kruczkowskiego położonego w
Zielonej Górze przy al. Niepodległości 3-5 oraz obserwacji systemu monitoringu wizyjnego w
systemie całodobowym. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem
należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie poręczenia
bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn zm.), Zamawiający
wymaga złożenia oryginału w Kasie Lubuskiego Teatru pok. Nr 9 (wadium w tych formach wnosi
się do terminu składania ofert). 5.W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż
w pieniądzu dokument ten musi zawierać następujące zapisy: a) dane gwaranta; b)gwarancję
wypłacenia całej kwoty w następujących przypadkach; - gdy dostawca lub wykonawca, którego
oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - nie
wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - gdy zawarcie umowy stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, - w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie
leżących po jego stronie, c) gwarancję wypłacenia całej kwoty na okres związania ofertą, określony

w pkt 11 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, d)podpisy umożliwiające identyfikację
osób podpisujących (czytelne lub potwierdzone imienną pieczątką). 6.Zwrot wadium. a)
Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Ustawy Prawo zamówień
publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów o których mowa w art. 25
ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego
stronie b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano; c) Zamawiający
zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu
zwrócono wadium na podstawie pkt a), jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym
przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. Zatrzymanie wadium.
a)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów o
których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
Posiadający uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - koncesja MSWiA na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Kserokopia koncesji na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie ochrony mienia i osób, poświadczona za zgodność z oryginałem przez
osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i dysponujący osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi prawem przewidziane badania i
uprawnienia.Wykaz wykonanych i wykonywanych usług ( min.3 ) w zakresie ochrony 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 i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały
wykonane należycie. - załącznik nr 4.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez niego i osób u niego zatrudnionych wymogów ustawy
o ochronie osób i mienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu przez niego i osób u niego zatrudnionych wymogów ustawy
o ochronie osób i mienia.
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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
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 - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniona oferta na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2, Pełnomocnictwo wystawione dla
osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku podpisania przez osobę nieuprawnioną do
reprezentacji wprost z postanowień KRS lub ewidencji działalności gospodarczej
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.teatr.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuskim Teatrze w
Zielonej Górze al. Niepodległości 3/5 - Dział Administracji pokój nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.07.2010 godzina 09:00, miejsce: Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze al. Niepodległości 3/5 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

