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Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal
namiotowych użytkowych wraz z montażem, demontażem i
transportem, na potrzeby organizacji spektakli Narodowego Starego
Teatru podczas projektu UBU TOUR
Numer ogłoszenia: 66331 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej , ul. Jagiellońska 5, 31-010 Kraków,
woj. małopolskie, tel. 012 4212977, faks 012 4213353.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w
tym najmu hal namiotowych użytkowych wraz z montażem, demontażem i transportem, na potrzeby
organizacji spektakli Narodowego Starego Teatru podczas projektu UBU TOUR.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych wraz z montażem,
demontażem i transportem, na potrzeby organizacji spektakli Narodowego Starego Teatru podczas
projektu UBU TOUR. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności
do następujących świadczeń (dla każdej z lokalizacji, w której będą organizowane spektakle): 1)
uzgodnienie z organizatorem (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury) warunków
technicznych realizacji, terminów montażu i demontażu hal namiotowych i innego wyposażenia, 2)
zapewnienie w szczególności: a) dwóch hal namiotowych o wymiarach minimalnych: długość 25m,
szerokość 20m, wysokość 6 m (w kalenicy), pokrycie typu OPAQUE nie przepuszczające światła na
zewnątrz (montaż, eksploatacja i demontaż hal na zmianę), b) podłogi drewnianej na stelażu stalowym o
powierzchni całkowitej 500m2, c) widowni - trybuny (stopniowanej) dla 190-200 osób, d) namiotów
socjalnych - 2 sztuki o powierzchni minimalnej 25m2, e) innych elementów wyposażenia technicznego,
określonego szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), 3) świadczenie usług
logistycznych w zakresie transportu, montażu i demontażu wyposażenia określonego w pkt 2, 4)
świadczenie usług w zakresie eksploatacji wyposażenia określonego w pkt 2, w tym sprawowanie nadzoru
technicznego, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymanie czystości w czasie realizacji,
transportu, montażu, eksploatacji i demontażu. Zamawiający informuje, że na realizację całego zamówienia
przeznaczył kwotę 1.000.000,00 zł brutto.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.95.20.00-2, 79.95.00.00-8, 92.30.00.00-4, 39.52.25.30-1,
44.21.23.00-2, 45.22.38.00-4, 45.26.21.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)
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
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jego
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (tj. zakończył w tym okresie) co
najmniej trzy zadania polegające na zapewnieniu przez Wykonawcę obsługi
logistycznej imprez o charakterze kulturalnym, wystawienniczym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, obejmującej co najmniej udostępnienie na potrzeby imprez hali lub
hal namiotowych o powierzchni min. 450 m2, ich montaż, demontaż oraz transport,
przy czym: a) przynajmniej jedno z zadań dotyczyło imprezy cyklicznej, w ramach
której wykonawca zapewnił montaż, demontaż oraz transport hali lub hal
namiotowych w minimum 4 następujących po sobie lokalizacjach w okresie nie
dłuższym niż 30 dni; b) przynajmniej w jednym z zadań wykonawca zamontował
widownię - trybunę (stopniowaną), c) przynajmniej w jednym z zadań wykonawca
zamontował kratownicę estradową. Zamawiający dopuszcza, aby powyższe
warunki (a-c) wykonawca spełnił w jednej lub większej liczbie umów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że
dysponuje co najmniej: dwoma halami namiotową o wymiarach minimalnych:
długość 25m, szerokość 20m, wysokość 6 m w kalenicy, pokrycie typu
OPAQUE/OPAC nie przepuszczające światła na zewnątrz.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, że
dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika technicznego,
posiadającą doświadczenie na stanowisku kierowniczym przy realizacji co najmniej
trzech zadań polegających na zapewnieniu przez Wykonawcę obsługi logistycznej
imprez o charakterze kulturalnym, wystawienniczym, edukacyjnym lub
rozrywkowym, obejmującej co najmniej udostępnienie na potrzeby imprez hali lub
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hal namiotowych o powierzchni min. 450 m2, ich montaż, demontaż oraz transport,
przy czym przynajmniej jedno z zadań dotyczyło imprezy cyklicznej, w ramach
której wykonawca zapewnił montaż, demontaż oraz transport hali lub hal
namiotowych w minimum 4 następujących po sobie lokalizacjach w okresie nie
dłuższym niż 30 dni.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże iż posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co
najmniej 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych 00/100).
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;
• 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 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;
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:
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• 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;

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 - 99
2 - wydłużenie terminu płatności wynagrodzenia - 1
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
zgodnie z SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.stary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
zamawiającego, ul. Jagiellońska 5, 30-010 Kraków, w sekretariacie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2015
godzina 11:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego, ul. Jagiellońska 5, 30-010 Kraków, 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
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