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WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY  

W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA 

     

 

WYNIK SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE 

PRZETARGU OGRANICZONEGO 

 

Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego trybie przetargu ograniczonego pod nazwą: ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - 

„Modernizacja instalacji elektrycznej - zaprojektowanie i wykonanie w Teatrze im Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w 

ramach Rewitalizacji Teatru -  Etap IV” . 

 

 

Zamawiający działając w oparciu art. 51 ust.1a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity 
Dz .U. z 2015 r., poz 2164 z późn .zm) informuje o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przetargowym 
na zadanie pn. „ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - „Modernizacja instalacji elektrycznej - zaprojektowanie i wykonanie 
w Teatrze im Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim w ramach Rewitalizacji Teatru -  Etap IV”, prowadzonego 
w trybie przetargu ograniczonego. 

Do dnia  19 kwietnia 2016 roku,  do godziny 13:45,  złożono jeden wniosek przez wykonawcę:: 

1) Wniosek nr 1 -  COLOR s.c. z siedzibą przy ul. ul. Kosynierów 6a; 66-008 Świdnica ; k/ Zielonej Góry 
 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

W wyniku dokonanej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu , Zamawiający uznał, złożony wniosek jako ważny.  

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje, że zaprosi wykonawcę; COLOR s.c z siedzibą przy ul. Kosynierów 
6a  w Świdnicy do złożenia oferty.  

Uzasadnienie prawne. 

Zamawiający informuje, że art. 10 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004- Prawo zamówień publicznych przewidział zasadę prymatu 
przetargowych trybów postępowania. Zamawiający wedle wyboru może zastosować w postępowaniu zamówienia tryb przetargu 
nieograniczonego (art. 39-46) albo tryb przetargu ograniczonego (art.47-53). Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w 
trybie przetargu ograniczone zgodnie z art. 47-53 w/w ustawy.  
Zamawiający informuje, że na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U z 
2015, poz.2164 z póź.zm), w prowadzonym postępowaniu przetargowym warunki udziału spełnił wykonawca, który złożył wniosek 
o dopuszczenie do udziału tj. COLOR s.c. z siedzibą przy ul. ul. Kosynierów 6a; 66-008 Świdnica ; k/ Zielonej Góry. 
W/w Wykonawca spełnił warunki określone w postępowaniu przetargowym. 



Uzasadnienie faktyczne. 

 

Dnia 20 kwietnia 2016 roku, Zamawiający – Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim,  na podstawie art. 26 

ust.3 ustawy z 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.z 2015, poz.2164 z póź.zm), 

wezwał wykonawcę do uzupełnienia złożonego wniosku oraz złożenia stosownych wyjaśnień wynikających z art. 

87 ust. 1 w/w ustawy.  

Zamawiający wymagał złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału  w postępowaniu, 

zgodnie z treścią rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013r. (Dz. U z 2013, poz. 231), w sprawie 

rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane. 

1. Wykonawca COLOR s.c. z siedzibą przy ul. ul. Kosynierów 6a; 66-008 Świdnica ; k/ Zielonej Góry został 
wezwany do uzupełnienia:  

 Opłaconej polisy ubezpieczeniowej oraz wyjaśnienia, czy wniosek został złożony przez Konsorcjum 
czy przez podmiot spółki cywilnej . 
 
Wykonawca na wezwanie zamawiającego uzupełnił wymagany dokument w prowadzonym 
postępowaniu. 

 
 

 

 

 

        Dyrektor Naczelny i Artystyczny 

         Jan Tomaszewicz 

         / podpis w oryginale / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 95 728 99 35 lub e-

mailem na adres: sekretariat@teatr-gorzow.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający 

przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną . 

 

 



 

 


