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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172654-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Urządzenia głośnikowe
2014/S 099-172654
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka" z siedzibą w Krakowie
ul. Szczepańska 2
Punkt kontaktowy: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora „Cricoteka" z siedzibą w Krakowie
Osoba do kontaktów: Jan Raczkowski
31-011 Kraków
POLSKA
Tel.: +48 124216975
E-mail: raczkowski@cricoteka.pl
Faks: +48 124212840
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.cricoteka.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: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Wojewódzka 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:
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audio-wideo dla systemów: nagłośnieniowego, multimediów i
nasłuchu akcji scenicznej.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kod NUTS PL213
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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
Przedmiotem zamówienia jest:
a) dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń audio-wideo dla systemów: nagłośnieniowego, multimediów i
nasłuchu akcji scenicznej (inspicjenta) w sali wielofunkcyjnej , w tym w szczególności:
i. dostawa sprzętu na miejsce montażu – Muzeum T. Kantora oraz siedziby ODSTK Cricoteka” przy ul.
Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie;
ii. montaż sprzętu;
iii. instalacja niezbędnego oprogramowania;
iv. uruchomienie, zestrojenie i próby funkcjonowania systemów;
v. przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi systemów;
b) dostawa sprzętu dla Sali wystaw czasowych Muzeum T. Kantora oraz siedziby ODSTK Cricoteka” przy ul.
Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie, wraz z wniesieniem sprzętu do wskazanych pomieszczeń
- zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – dokumentacją projektową systemu
nagłośnieniowego, multimedialnego, nasłuchu akcji scenicznej (inspicjent) w Sali teatralnej / wielofunkcyjnej dla
potrzeb projektu „Budowa Muzeum T. Kantora oraz siedziby ODSTK Cricoteka” przy ul. Nadwiślańskiej 2-4 w
Krakowie, stanowiącą Załącznik nr 6 do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32342000, 32322000, 51500000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

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:

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 14.7.2014. Zakończenie 31.8.2014

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

Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium na całość przedmiotu
zamówienia w kwocie: 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) pod rygorem wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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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:

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: W postępowaniu mogą wziąć
udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, w szczególności:
1.1. posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej 2 zamówienia
polegające na dostawie montażu i uruchomieniu urządzeń audio-wideo dla systemów: nagłośnieniowego,
multimediów i nasłuchu akcji scenicznej do ogólnodostępnych obiektów wymienionych w dziale: 12 grupie: 126
klasa: 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (np. domy kultury, teatry, opery) o wartości min. 300
000 PLN brutto każda;
Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie wykazu wykonanych usług,
określonego w Rozdziale VI, według kryterium spełnia/nie spełnia.
W przypadku dokumentu wyrażonego w walucie obcej, do przeliczenia jego wartości Zamawiający zastosuje
kurs według Tabeli kursów średnich NBP z daty wszczęcia niniejszego postępowania.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W postępowaniu mogą
wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, w szczególności znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Ocena spełniania niniejszego warunku dokonywana będzie na podstawie informacji wskazanych w Rozdziale
VI, według kryterium spełnia/nie spełnia.
W przypadku wartości wyrażonych w walucie obcej, do jej przeliczenia Zamawiający zastosuje kurs według
Tabeli kursów średnich NBP z daty wystawienia dokumentu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawcy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, w szczególności Wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania ww. warunku będzie dokonywana w oparciu o wykaz osób uczestniczących w wykonaniu
zamówienia, według kryterium spełnia/niespełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawcy dysponują:
1) Wykonawca dysponuje min. 1 osobą odpowiedzialną za wykonanie systemu nagłośnieniowego Kierownika
prac będącą specjalistą w dziedzinie elektroakustyki, tj. posiadającą:
a. wykształcenie wyższe w dziedzinie akustyki;
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b. minimum 10 letnie doświadczenie w pracy związanej z wykonywaniem systemów nagłośnieniowych;
c. doświadczenie w pełnieniu roli kierownika prac przy realizacji co najmniej 2 zamówień polegających na
dostawie, uruchomieniu i strojeniu systemu nagłośnienia polegające na wykonaniu systemu nagłośnieniowego
do ogólnodostępnych obiektów wymienionych w dziale: 12 grupie: 126 klasa: 1261 Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (np. domy kultury, teatry, opery) – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert;
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

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP.I.E.09-2014.

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
30.6.2014 - 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: 30.6.2014 - 10:15
Miejscowość:
Kraków.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
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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): Małopolski Regionalny Program
Operacyjny 2007–2013.

VI.3)

Informacje dodatkowe

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy,
a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 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 (ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa) w formie
pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od odwołania uiszcza się wpis najpóźniej do dnia upływu terminu do
wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20.5.2014
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