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Zamówienia:
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Zielona Góra: Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubuskiego Teatru 
w Zielonej Górze

Numer ogłoszenia: 195568 - 2012; data zamieszczenia: 11.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego w Zielonej Górze , ul. 
Niepodległości 3/5, 65-048 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 452 72 72, faks 68 452 72 52.

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

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa windy technicznej w ramach 
modernizacji Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: Budowa windy technicznej w ramach modernizacji Lubskiego Teatru w Zielonej 
Górze. Inwestycja zostanie zrealizowana w Lubuskim Teatrze im. L. Kruczkowskiego w Zielonej 
Górze. Inwestycja będzie realizowana z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego.  Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV:45000000-7 - 
roboty budowlane ; 45212322-9 - roboty budowlane w zakresie teatrów ; 45313100-5 - 
instalowanie wind Zakres robót obejmuje roboty budowlane, konstrukcyjne i elektryczne zgodnie z 
projektem budowlanym i przedmiarem robót: 1.      Przełożenie sieci En 0,4kV 2.      Usunięcie 
kolizji z siecią cieplną kolidującą z projektowanym szybem 3.      Zabezpieczenie wykopu oraz 
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej za pomocą ścianek szczelnych 4.      Wykonanie wykopu pod 
szyb windowy 5.      Wykonanie płyty fundamentowej oraz ścian podszybia 6.      Częściowe 
zasypania podszybia do projektowanego poziomu 7.      Wykonanie izolacji przeciwwodnych 8.      
Poszerzenie i wybicie istniejących otworów okiennych na każdej kondygnacji wraz z wykonaniem 
nadproży 9.      Wykonanie konstrukcji szybu windowego 10.  Wykonanie izolacji termicznych 
szybu oraz uzupełnienie izolacji termicznej ściany zewnętrznej budynku teatru wraz z 
otynkowaniem i malowaniem elewacji 11.  Wykonanie pokrycia dachowego szybu windowego 12.  
Wykonanie wywietrznika dachowego oraz nawiewnika ściennego 13.  Wykonanie obróbek 
blacharskich, montaż rynien i rur spustowych 14.  Wykończenie ścian i posadzek szybu windowego 
15.  Dostawa i montaż urządzenia dźwigowego wraz z pełną instalacją elektryczną w szybie 
windowym oraz podłączeniem od rozdzielni w istniejącym budynku 16.  Wykonanie opasek wokół 
szybu 17.  Uzupełnienie wraz z wykończeniem wszystkich posadzek, ścian i sufitów na każdej 
kondygnacji w miejscu połączenia istniejącego budynku z projektowanym szybem windowym. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologia i zakres ich wykonania określone 
zostały w dokumentacji projektowej: w projektach wykonawczych (zał.12) i projektach 
budowlanych (zał.13), Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (zał.7) 
oraz przedmiarze robót (zał. 8), które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Wskazania w 

http://www.bip.teatr.zgora.pl/


dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urządzeń, 
znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie 
wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że 
zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie 
ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W takim przypadku wszelkie niezbędne 
uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń 
i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.31.00-5, 45.21.23.22-9.

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: Zakończenie: 
19.09.2012.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert wykonawca zobowiązany 
jest wnieść wadium w wysokości 6 900,00 złotych słownie: sześć tysięcy dziewięćset złotych.

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

• Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
aktualną decyzję Urzędu Dozoru Technicznego o uprawnieniu do instalowania lub 
modernizacji dźwigu w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający uzna 
wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert min. 2 roboty 
budowlane polegającą na budowie szybu windowego wraz z dostawą i montażem 
windy o wartości brutto min. 250 000,00 zł, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że te robota 
została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami 
posiadającymi uprawnienia budowlane w branżach: budowlanej, specjalność 
konstrukcyjno-budowlana i instalacyjnej specjalność elektryczna i 



elektroenergetyczna oraz należy do właściwych izb samorządu zawodowego, 
osobami, które będą wykonywać zamówienie, posiadającymi zaświadczenia 
kwalifikacyjne wydane przez UDT w kategorii odpowiedniej do typu oferowanego 
dźwigu. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawca przedłoży: 1)wykaz wraz z 
oświadczeniem, że dysponuje co najmniej po 1 osobie posiadającej uprawnienia 
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie polegającej na 
kierowaniu budową lub innymi robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalności elektrycznej w zakresie 
montażu dźwigu, wydane na podstawie aktualnych przepisów Prawa budowlanego 
lub wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, których zakres uprawnia 
do pełnienia funkcji kierownika robót budowlanych w zakresie wskazanym powyżej 
- wg załącznika nr 10 do SIWZ, 2)oświadczenie, że dysponuje co najmniej 2 
osobami które będą wykonywać zamówienie (montaż dźwigu), posiadającymi 
zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego w kategorii 
odpowiedniej do typu oferowanego dźwigu - wg załącznika nr 11 do SIWZ

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Ocena tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. 
Spełnienie warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia wynikającego z art 
22 ust. 1 ustawy PZP

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:

• wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku  wiedzy i  doświadczenia,  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  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  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz 
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania 
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty  dotyczące  tego  podmiotu  w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• 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 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)



1.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w zał. nr 1 do SIWZ; 
2.Zaakceptowany wzór umowy wg zał. nr 2 do SIWZ 3.Dokument Gwarancyjny o udzieleniu 36 
miesięcznego okresu gwarancji jakości na wykonane roboty,i na zamontowane urządzenia 36 
miesiące. zał. nr 3 do SIWZ 4.Oświadczenia o sposobie realizacji zamówienia tj. siłami własnymi 
lub z użyciem podwykonawców oraz wykaz części zamówienia, jakie wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom, zał. nr 5 do SIWZ 5.wypełniony i podpisany przedmiar robót zał. nr 8 
do SIWZ; 6.Kosztorys ofertowy opracowany metodą szczegółową wraz z zestawieniem cen 
jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów 
zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowe pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które 
wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia zał. nr 9 do SIWZ; 7.Kopia 
dowodu wniesienia wadium, a w przypadku wnoszenia wadium w formie wymienionej w art. 45 
ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy pzp, dokument dotyczący przedmiotowego poręczenia lub gwarancji należy 
w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie Zamawiającego, a kopię dołączyć do 
oferty. 8.Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 
Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.

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: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w 
następujących przypadkach: a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: - 
wystąpienia wydarzeń lub okoliczności uniemożliwiających wykonanie robót bądź w znaczny 
sposób je spowalniający tj.: niesprzyjające warunki atmosferze (długotrwałe opady deszczu, mróz, 
porywiste wiatry), klęski żywiołowe (powódź, huragan,trzęsienie ziemi). - zmiany będącej 
następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymanie 
realizacji umowy przez Zamawiającego, konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, przebudowa 
nieprzewidzianych w dokumentacji urządzeń kolidujących z realizowaną inwestycją, wystąpienie 
robót dodatkowych b) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: - siła wyższa 
uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - okoliczności leżące po stronie 
Zamawiającego w szczególności konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej 
lub dokumentacji technicznej urządzeń, technologii robót, - zmiana obowiązującej stawki VAT; - 
zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcyna skutek 
zmian zawartej przez Zamawiającego wytycznych dotyczących realizacji projektu, rezygnacja przez 
Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie 
spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z 
wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.



IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.teatr.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lubuski Teatr- 
pokój nr 10 (dział administracji), al. Niepodległości 3/5, Zielona Góra.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Lubuskiego Teatru, al. Niepodległości 3/5, Zielona 
Góra.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2007-2013.

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


