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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38989-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Gdańsk: Wyposażenie różne
2012/S 24-038989

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gdański Teatr Szekspirowski
Ogarna 101
Punkt kontaktowy: www.budinvent.pl
Osoba do kontaktów: Marcin Sanner, Piotr Pałka
80-826 Gdańsk
POLSKA
Tel.:  +48 228259173
E-mail: bud-invent@alpha.pl
Faks:  +48 228258715
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.teatrszekspirowski.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Ogarna 101
Punkt kontaktowy: ul. Ogarna 101
80-826 Gdańsk
POLSKA
Adres internetowy: http://www.teatrszekspirowski.pl/

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytucja kultury

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawy i montaż wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego
dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 1: 1) Technologia sceny i oświetlenia; 2) Technologia AV.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:38989-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:bud-invent@alpha.pl
www.teatrszekspirowski.pl
http://www.teatrszekspirowski.pl/
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II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: siedziba
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku.
Kod NUTS PL633

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego
i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego” – Część 1,
obejmująca swym zakresem:
1) technologię sceny i oświetlenia;
2) technologię AV;
— zwana dalej „Dostawą”.
2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia wyszczególniający dostawy i instalacje wchodzące w
skład przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej stanowiącej Załącznik nr 9 do SIWZ.
3. Wyposażenie wnętrz i wyposażenie technologiczne teatru dostarczone w ramach realizacji Umowy musi
spełniać następujące wymogi:
1) musi być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej w innych projektach;
2) musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, co oznacza, że musi ono być
sprzętem posiadającym stosowny pakiet usług gwarancyjnych, wsparcie techniczno - serwisowe kierowane do
użytkowników z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej;
3) nie może być częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej
przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wymaga, udzielenia pisemnej gwarancji na oferowany sprzęt i urządzenia zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Załączniku nr 10 do SIWZ (Karta gwarancji).
5. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do
użytkowania, itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagane
prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją dostawy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny
koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku i montażu, uruchomienia i sprawdzenia poprawności
działania własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w terminie określonym w SIWZ lub przez Zamawiającego.
Wykonawca zapewni szkolenie dla pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego obsługiwania
sprzętu i urządzeń.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39290000, 31500000, 31000000, 31600000, 44212320, 51100000, 51110000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Szacunkowa wartość bez VAT: 
Zakres: między 200 000,00 i 1 000 000,00 EUR

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 15.7.2012. Zakończenie 15.11.2012

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Warunkiem przystąpienia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie przez
Wykonawcę wadium w wysokości: 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z następujących form:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275).
3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca wpłaca je na rachunek bankowy Zamawiającego
podany w Rozdziale 1 SIWZ z dopiskiem: Wadium - „Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego oraz
wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 1”.
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert,
Uwaga ! Zamawiający zaleca, aby dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie pieniężnej został
dołączony do oferty.
5. Zamawiający wykluczy Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium w terminie w tym również na przedłużony
okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.
6. W przypadku wniesienia wadium w:
1) poręczeniach bankowych,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007, Nr 42, poz. 275), dowód wniesienia
wadium należy załączyć do oferty w sposób umożliwiający Zamawiającemu oddzielne przechowywanie w
siedzibie Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu
składania ofert w miejscu wskazanym w Rozdziale 1 ust. 1 SIWZ. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa
lub poręczenie winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium w powyższych czterech
formach należy wnieść na okres związania ofertą.
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7. Uwaga! Zamawiający uzna wadium złożone w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej za ważne w przypadku, gdy będzie odpowiadać poniższym warunkom:
1) gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące
elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej - udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zapis, że gwarancja jest bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego
podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w jego imieniu,
f) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, że zaistniała w stosunku do Wykonawcy co najmniej jedna z przesłanek, o których
mowa w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy.
8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 12 pkt 1).
9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu Umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy.
10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów,
o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie,
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania Umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w ofercie;
3) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy;
4) zawarcie Umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
13. Wadium wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego, na wniosek Wykonawcy, zaliczone będzie przez
Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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Na 1 dzień przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy należy złożyć:
1) w przypadku braku pełnomocnictwa do podpisania Umowy w imieniu Wykonawcy lub przez Pełnomocnika
u Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy -
pełnomocnictwo do zawarcia Umowy.
2) jeżeli w postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, o których mowa w art 23 ust. 1 Ustawy,
Zamawiający żąda dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia,
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych („Ustawy”).
Wykonawca przystępując do udziału w postępowaniu składa, wraz z ofertą, oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie
tych warunków.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie poprzez sprawdzenie zgodności
złożonych oświadczeń i dokumentów z wymogami określonymi w Ustawie oraz SIWZ i zostanie dokonana wg
formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie złożą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierać będą błędy (z zastrzeżeniem art.
26 ust. 3 Ustawy) zostaną wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, (w przypadku, gdy Wykonawcy występują
wspólnie oświadczenie powinno zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika);
2) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy;
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
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5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego
miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku
gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2:
1) pkt-y 2)-4) i pkt 6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt. 1) lit. a) i c) oraz pkt. 2), powinny być wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt. lit. b, powinien
być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Do aktualności tego dokumentu zapis ust. 5 stosuje
się odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania
warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawca składa:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie oświadczenie powinno zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika),
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na
kwotę minimum 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert;
3) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy z dnia 29.1.2004r. Prawo zamówień publicznych, ma obowiązek
udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
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szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tychże podmiotów do oddania Wykonawcy lub
Wykonawcom występującym wspólnie do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia,
4) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2
powyżej, dotyczącej tych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. Zamawiający uzna, że
warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową
na kwotę co najmniej 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
W przypadku, gdy środki finansowe lub zdolność kredytowa będą wyrażone w walucie obcej – Wykonawca
powinien wykazać, że posiada wyrażoną w złotych równowartość kwoty lub zdolność kredytową na
równowartość kwoty co najmniej 500 000 PLN według tabeli kursów średnich walut obcych NBP obowiązującej
na dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą oni wykazać spełnianie
ww. warunku udziału w postępowaniu łącznie.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania warunków Wykonawca składa:
1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, (w przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie oświadczenie powinno zostać złożone przez ustanowionego pełnomocnika),
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych Dostaw
w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Zamawiający nie ogranicza ilości wykazanych dostaw (W przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie druk
powinien podpisać ustanowiony Pełnomocnik),
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 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 oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,(w przypadku, gdy Wykonawcy występują wspólnie druk
powinien podpisać ustanowiony Pełnomocnik).
4) wypełniony, podpisany i opieczętowany druk oświadczenia Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane przez prawo uprawnienia, (W przypadku, gdy Wykonawcy
występują wspólnie druk podpisze ustanowiony Pełnomocnik),
5) jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tychże podmiotów do oddania Wykonawcy lub Wykonawcom występującym wspólnie do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
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1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający uzna, że warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia
został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— posiada doświadczenie wyrażające się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez niego działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1
dostawy obejmującej swym zakresem: dostawę i montaż urządzeń oświetlenia technologicznego dla potrzeb
instalacji stałych do ogólnodostępnych obiektów wymienionych w dziale 12, grupie 126 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki
szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) o wartości netto nie mniejszej niż 1 000
000 PLN (jeden milion PLN) oraz co najmniej 1 dostawy obejmującej swym zakresem: dostawę i montaż
instalacji elektroakustycznych dla potrzeb instalacji stałych do ogólnodostępnych obiektów wymienionych w
dziale 12, grupie 126 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki
o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) o
wartości netto nie mniejszej niż 500 000 PLN (pięćset tysięcy PLN).
Jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem dostaw o wartości wyrażonej w walucie innej niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy te wartości na złoty polski według tabeli kursów średnich walut obcych NBP
obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu niniejszego postępowania w suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
2) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. Zamawiający uzna, że warunek
ten został spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) specjalistą ds. elektroakustyki posiadającym doświadczenie wyrażające się co najmniej jedną realizacją prac
(jako osoba kierująca tymi pracami lub jako projektant lub osoba nadzorująca prace) polegających na montażu
instalacji elektroakustycznych w sali widowiskowej lub koncertowej lub profesjonalnym studiu nagrań, których
wartość było nie mniejsza niż 500 000 PLN netto,
b) kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót elektrycznych musi
być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia mogą oni wykazać spełnianie
ww. warunków udziału w postępowaniu łącznie

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
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IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP/PN/1/GTS/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

14.3.2012 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 14.3.2012 - 10:30

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Dostawa jest współfinansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2007÷2013, Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu
ponadregionalnym, Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe, nr POIS.11.02.00-00-014/08.

VI.3) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie „z
wolnej ręki” o wartości nieprzekraczającej 20 % wartości zamówienia podstawowego, jeżeli zmiana Wykonawcy
powodowałaby konieczność nabywania rzeczy o innych parametrach technicznych, co powodowałoby
niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i dozorze.
Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości
lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

http://uzp.gov.pl
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Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI
Ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie Ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Ustawy, albo w terminie
15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni
od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie
internetowej Zamawiającego.
8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na
której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana SIWZ, wzywając Wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
11. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
12. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później
niż do czasu otwarcia rozprawy. KIO uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie KIO oddala opozycję.
13. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
14. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.



Dz.U./S S24
04/02/2012
38989-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

11/11

04/02/2012 S24
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

11/11

15. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej KIO w terminie 7 dni od dnia
doręczenia orzeczenia Izby KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w
placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
1.2.2012
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