
Zarządzenie wewnętrzne nr 6/2005 
z dnia 28 lutego 2005 r. 

Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pu-
blicznego pn. „Przebudowa budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu" 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), powołuję komisję do przeprowadzenia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa budynku Teatru im. Wilama Horzycy w 
Toruniu" w niżej wymienionym zespole : 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 

1. W skład zamówienia wchodzą : 
a) prace budowlano-konserwatorskie pomieszczeń wewnętrznych i wystroju wnętrz, 
b) termomodernizacja stropu i ochrona pożarowa konstrukcji dachu nad widownią, 

' c) wymiana schodów dyferencyjnych i modernizacja toalety męskiej dla widzów, 
d) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i częściowa wymiana instalacji wod-

no-kanalizacyjnej 
e) wymiana (modernizacja) instalacji sygnalizacji pożaru, 
f) montaż instalacji włamania i napadu, 
g) wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń akustycznych i interkomowych w czę-

ści obejmującej widownię i loże 
2. Komisja przetargowa powołana jest do przygotowania i przeprowadzenia w/w 

postępowania. 
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w usta-

wie, należy prowadzić z zachowaniem formy pisemnej. 
4. Komisja przetargowa przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamó-

wienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowa-
nie wykonawców. 

5. Komisja przetargowa ocenia spełnienie przez wykonawców warunków udziału w postę-
powaniu o udzielenie zamówienia oraz bada i ocenia oferty. 

6. Komisja przetargowa przedstawia Dyrektorowi Teatru propozycje wykluczenia 
wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, występuje z 
wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Komisja przetargowa sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia o war-
tości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 eu-
ro. 

8. Ze względu na specjalistyczny charakter zamówienia (roboty budowlano-konserwator-
skie o złożonej wielobranżowej strukturze) powołuję biegłych w osobach : 

a) którego zadaniem jest przygotowanie SIWZ, udział w pracach 
komisji przetargowej i nadzór inwestorski nad realizacją robót budowlanych, 



b) , której zadaniem jest udział w przetargu i nadzór kon-
serwatorski. 

Obsługę prawną nad przygotowaniem i prawidłowym przebiegiem j)ostgpowania prze-
targowego powierza się Kancelarii Radców Prawnych 
Stronikowski Spółka Cywilna w Toruniu przy ul. ~ 
Członkowie komisji przetargowej oraz inne osoby wykonujące czynności w postępowa-
niu o udzielenie zamówienia, składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszy-
we zeznania, oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 
ust.l ustawy. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia 
postępowania o udzielenie zamówienia. 


