
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.opera.poznan.pl/ 

 

Poznań: Wykonanie usług transportowych, załadunkowych, 

wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych 

oraz magazynowanie dekoracji 

Numer ogłoszenia: 121561 - 2016; data zamieszczenia: 06.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki , ul. Fredry 9, 61-701 Poznań, woj. 

wielkopolskie, tel. 61 65 90 200, faks 61 852 74 64. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.opera.poznan.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: Wykonanie usług transportowych, 

załadunkowych, wyładunkowych dekoracji teatralnych, instrumentów muzycznych oraz 

magazynowanie dekoracji. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie usług transportowych, załadunkowych, wyładunkowych dekoracji 

teatralnych, instrumentów muzycznych oraz magazynowanie dekoracji. Przedmiotem zamówienia 

obejmuje w szczególności świadczenie n/w usług: 1. transportowych, załadunkowych, 

wyładunkowych dekoracji teatralnych oraz ich magazynowanie, tj: a) przygotowanie przed 

spektaklem dekoracji magazynowanych w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu przy ul. Polskiej 116, 

http://www.opera.poznan.pl/


ich załadunek na środek transportu i wyładunek w siedzibie Zamawiającego - Poznań, ul. Fredry 9, 

b) załadunek dekoracji po spektaklu na środek transportu, a następnie wyładunek w magazynach i 

składowanie dekoracji, c) prace załadunkowe i wyładunkowe środków inscenizacji związane z 

występami artystycznymi poza siedzibą Teatru, d) w sytuacjach koniecznych pomoc przy montażu i 

demontażu dekoracji teatralnych, e) prace bieżące związane z magazynowaniem i likwidacją 

dekoracji teatralnych, f) stała obsługa transportowa polegająca na przewozie: - kostiumów, - 

rekwizytów, - elementów dekoracji z wyłączeniem wielkogabarytowych, - członków zespołów 

artystycznych w celu wykonania przymiarek krawieckich (na trasie : Poznań, ul. Fredry 9 , a ul. 

Polska 116), oraz inne przewozy związane z niezbędną działalnością zaplecza przy ul. Polskiej, - 

instrumentów muzycznych w tym transport zewnętrzny i wewnętrzny fortepianu, g) nadzór nad 

przewożonymi dekoracjami z wykorzystaniem specjalistycznych przyczep będących własnością 

Zamawiającego. h) transport przed spektaklem specjalistycznych przyczep z dekoracjami 

teatralnymi z magazynów znajdujących się w Tarnowie Podgórnym i w Poznaniu ul. Polska 116 do 

budynku Teatru - Poznań, ul. Fredry 9, i) przyczep j.w. po spektaklu z dekoracjami z Poznania, ul. 

Fredry 9 do magazynów : Tarnowo Podgórne i Poznań, ul. Polska 116.. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9, 60.17.10.00-0, 63.10.00.00-0. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Ustala się wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć 

tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca wnosi wadium nie później niż przed upływem terminu 

składania ofert w następujących formach: - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy 34 2490 

0005 0000 4530 5405 8055, - 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. 3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniężna 

winno być dokonane, w oddziale finansowo - księgowym Zamawiającego w godzinach od 900 do 

1400 lub oryginał wniesienia wadium należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego przed upływem 

terminu wyznaczonego do składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej 

przyjmuje się termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego. 4. 

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, 

co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 

7. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez 

Zamawiającego w terminie związania z ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na 

świadczeniu usług transportowych o łącznej wartości usług min. 200 000,00 PLN netto, w 

tym jedna usługa, która polegała na transporcie, załadunku i wyładunku dekoracji 

teatralnych ich magazynowaniu przez okres ciągły wynoszący min. 6 miesięcy. W 

przypadku usług nadal wykonywanych pod uwagę brana będzie tylko wartość i okres 

wykonanej usługi do dnia składania ofert. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że dysponuje: a) min. 1 

ciągnikiem rolniczym o mocy min. 85 KM i masie własnej min. 4.500 kg oraz napędzie 

4WD, b) min. 1 samochodem osobowym (typu bus - 9-cio osobowy) do przewozu 

rekwizytów, kostiumów, elementów dekoracji oraz osób do przymiarek krawieckich, c) 

min. 1 środkiem transportu do przewozu pracowników wykonawcy do prac 

załadunkowych i wyładunkowych oraz przewozu instrumentów muzycznych w tym 

fortepianów 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, oraz wykaże, że dysponuje a) min. 6 

osobami do prac załadunkowych i wyładunkowych w tym minimum 3 pracowników z 

doświadczeniem co najmniej pięcioletnim, którzy byli zatrudnieni przy magazynowaniu, 

załadunku i rozładunku dekoracji teatralnych, b) min. 3 osobami pełniących funkcję 

kierowcy w do przewozu pracowników, rekwizytów, osób do przymiarek krawieckich, 

przyczep z dekoracjami teatralnymi 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i 

finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o 



udzielenie zamówienia oraz wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną 

kwotę równą co najmniej 200 000,00 PLN 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie; 

 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 

usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tymi zasobami; 

 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 

dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

formularz ofertowy 



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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 98 

 2 - Termin płatności - 2 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w 

następujących przypadkach: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, w tym ustawowej 

zmiany stawki podatku VAT- w takim przypadku wynagrodzenie WYKONAWCY określone w 

umowie zostanie odpowiednio zrewaloryzowane z uwzględnieniem nowej stawki podatku VAT, b) 

jeżeli te zmiany są korzystne dla ZAMAWIAJĄCEGO, lub konieczność wprowadzenia zmian wynika 

z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) w sytuacjach, 

których, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a nie powstałych z winy 

Zamawiającego lub Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego 

zakresu usługi wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; d) zmiana osób 

wskazanych w ofercie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod 

warunkiem, że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

e) zmiana pojazdów wskazanych w ofercie, które będą używane do realizacji zamówienia, na inne 

pojazdy pod warunkiem, że nowe pojazdy będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tych 

pojazdów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego f) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, 

które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby 

dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona; - modyfikowały równowagi 



ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w 

postanowieniach pierwotnego zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: http://www.opera.poznan.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Teatrze 

Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, w sekretariacie. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

14.07.2016 godzina 10:15, miejsce: w Teatrze Wielkim im. Stanisława Moniuszki, 61-701 Poznań, 

w sekretariacie. 

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 

 

 


