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Dostawy - 524475-2017
28/12/2017

S248

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.
Polska-Jelenia Góra: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
2017/S 248-524475
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 38
Punkt kontaktowy: Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze
Osoba do kontaktów: Stanisław Jeleński
58-560 Jelenia Góra
Polska
Tel.: +48 756428110
E-mail: inwestycje@teatrnorwida.pl
Faks: +48 756428113
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.teatrnorwida.nbip.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: Instytucja kultury
I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Edukacja, kultura
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:
Przebudowa zabytkowego budynku Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Górze -Część II Technologia teatralna
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji
dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług: Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze,
województwo dolnośląskie.
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Kod NUTS PL515
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 dostawa specjalistycznego wyposażenia technologii
teatralnej dla Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze. Zamówienie
obejmuje dostawę wraz z montażem: technologii elektroakustycznej, technologii
inspicjenta, technologii oświetlenia, technologii mechaniki sceny i wykonania
kompletnej instalacji technologicznej.
Zamówienie stanowi Część II inwestycji pn. "Przebudowa zabytkowego budynku
im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze", której głównym założeniem jest
poprawa stanu technicznego i modernizacja Teatru, w tym zastosowanie
nowoczesnych rozwiązań mechaniki sceny, systemu elektroakustycznego, systemu
inspicjenta, oświetlenia sceny, modernizacji wyposażenia technicznego z
wprowadzeniem nowej instalacji technologicznej i elektrycznej w zakresie
technologii scenicznych.
Budynek Teatru wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 634/J.
Podstawowym założeniem projektu jest uporządkowanie istniejących funkcji w
głównym budynku teatru oraz doprowadzenie go do obowiązujących przepisów
budowlanych, bhp, sanitarnych i ochrony pożarowej, a także udostępnienie go dla
osób niepełnosprawnych. Projekt zakłada również przebudowę widowni,
technologii sceny oraz wyposażenie pomieszczeń teatru.
Zamówienie obejmuje:
Część II/1 Technologia elektroakustyczna. Technologia inspicjenta.
Część II/2 Technologia oświetlenia scenicznego.
Część II/3 Technologia mechaniki sceny.
Szczegółowy zakres rzeczowy oraz wymagania techniczne opisano w załączniku nr
2 Tabela Elementów Ceny Ryczałtowej do SIWZ oraz TOM III - Opis Przedmiotu
Zamówienia odrębnie dla każdej z części.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31000000, 32000000, 19200000, 42410000, 31700000
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: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
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 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Część II/1 Technologia elektroakustyczna. Technologia inspicjenta
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1) Krótki opis
Zamówienie w ramach Części II/1 obejmuje:
1. Instalacje:
a) Instalacja okablowania / przyłącza sygnałowe z gniazdami, korytkami,
drabinkami.
b) Szafy sprzętowe kompletnie wyposażone z podłączeniem do instalacji z
pomiarami.
c) Instalacje elektryczne dedykowane z osprzętem, rozdzielniami z pomiarami.
d) Uruchomienie urządzeń, oprogramowanie, strojenie systemów, oznakowanie,
dokumentacja, szkolenie personelu użytkownika.
2. Technologia elektroakustyczna - wyposażenie:
a) System transmisji sygnałów fonicznych i konsolety foniczne.
b) System nagłośnienia.
c) Rejestratory i odtwarzacze.
d) Mikrofony przewodowe i akcesoria sceniczne.
3. Technologia inspicjenta - wyposażenie:
a) Interkom przewodowy z mobilnym stanowiskiem inspicjenta.
b) Nasłuch akcji scenicznej i system rozgłoszeniowy z procesorem fonicznym.
c) Techniczny podgląd wideo z kamerami o wysokiej rozdzielczości.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
32000000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Część II/2 Technologia oświetlenia scenicznego
1) Krótki opis
Zamówienie w ramach Części II/2 obejmuje:
1. Instalacje:
a) Instalacja - obwody regulowane/nieregulowane/robocze z gniazdami,
korytkami, drabinkami
b) Instalacja (sterująca) - strukturalna Ethernet i światłowodowa z osprzętem
c) Rozdzielnie główne, bloki zasilania 72x3kW w 4 szafach rack 36 modułowych
d) Rozdzielnie sygnałów cyfrowych, operatora w szafach racj 3 kpl.
e) Cyfrowy blok rozdzielczo - sterowniczy sceny DMX/24x2,3kW 2 kpl.
f) Oświetlenie przeszkodowe niebieskie.
g) Instalacja elektryczna przyłączeniowa z osprzętem, rozdzielniami,
dokumentacją pomiarami.
h) Uruchomienie systemu sterowania, oświetlenia widowni, roboczego z montażem
oprogramowaniem i adaptacją istniejącego wyposażenia (reflektory, konsolety itp.)
i) Uruchomienie i konfiguracja wszystkich systemów z wykonaniem pomiarów z
przekazaniem do użytkowania. Przeprowadzenie szkoleń.
2. Wyposażenie:
a) Podwójny panel przyłączeniowy DMX/ETHERNET 13 kpl.
b) Komputer z dotykowym ekranem 1 kpl.
c) Aparat z soczewką płasko-wypukłą 2000 kW 10 kpl.
d) Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa z żarówką samowyładowczą 575w 4
kpl.
e) Reflektor prowadzący w kompaktowej obudowie z statywem 2 kmpl.
f) Oprawa oświetleniowa typu ruchoma głowa Technologia LED 4 kpl.
g) Sterownik DMX max 11 kg 1 kpl.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
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31000000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Część II/3 Technologia mechaniki sceny
1) Krótki opis
Zamówienie w ramach Części II/3 obejmuje:
a) Most kurtynowy z napędem elektrycznym wraz z mechanizmem kurtyny głównej
sterowanej elektrycznie.
b) Most portalowy z napędem elektrycznym - renowacja. Wieże portalowe z
napędem ręcznym -renowacja.
c) Mosty oświetleniowe z napędem elektrycznym Qmax=800kg.
d) Sztankiety dekoracyjne z napędem elektrycznym Qmax=250kg.
e) Trybuna widowni zasceniczna teleskopowa
f) Konstrukcja stalowa wieszaków nad proscenium. Konstrukcja stalowa balkon I
na słupach bocznych. Szyny horyzontalne na scenie. Belka oświetleniowa w
kieszeni scenicznej.
g) Wciągarka żyrandola widowni i wciągarka w Sali kameralnej.
h) Zapadnia sceniczna z podłogą.
i) Kurtyny foyer - mechanizmy z okotorowaniem.
j) Tapicerowanie balustrad balkonów.
k) Rolety okienne foyer parter i foyer balkony z okablowaniem.
l) System wygrodzenia z kotarami udzielającymi widownię i kuluary.
m) Konstrukcja aluminiowa Sali kameralnej wraz systemem szyn i okotarowaniem
n) Konstrukcja aluminiowa Sali prób na parterze wraz z szynami i okotarowaniem.
o) Okotarowanie tekstylne sceny: kurtyna główna z lambrekinem, paludamenty,
kulisy, horyzont czarny, horyzont biały,
p) System sterowania mechaniki scenicznej z szafami, pełnym okablowaniem,
dokumentacją i szkoleniem.
q) Instalacje elektryczne przyłączeniowe z osprzętem, tablicami, rozdzielniami,
pomiarami i dokumentacją powykonawczą. Uruchomienie wszystkich urządzeń
wraz z rozruchem technologicznym, oprogramowaniem, kompatybilnością
systemów. Pełna dokumentacja urządzeń z dopuszczeniem do eksploatacji przez
UDT. Przeprowadzenie szkoleń pracowników użytkownika.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31700000, 19200000, 42410000
3) Wielkość lub zakres
4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub
rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.3.2018. Zakończenie 30.11.2018
5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania
ofert w wysokości:
Część II/1 - 9.000 PLN (słownie: dziewięć tysięcy PLN).
Część II/2 - 15.000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy PLN).
Część II/3 - 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy PLN).
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Szczegółowe informacje dotyczące wadium określa pkt 12 Tomu I SIWZ.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do
odpowiednich przepisów je regulujących:
Wynagrodzenie z tytułu umowy będzie miało formę ryczałtu. Rozliczenie
następować będzie w oparciu o faktury częściowe oraz fakturę końcową
wystawioną po zakończeniu zadania.
1. Przewiduje się płatności w ujęciu nie częściej, niż 1 raz w miesiącu z
zastrzeżeniem, iż odbywać się będą jedynie za elementy skończone i odebrane
przez zamawiającego (odpowiadające pozycjom TECR). W przypadku sprzętu i
urządzeń warunkiem odbioru jest przeprowadzenie pomyślnej próby. W przypadku
odbioru pozycji TECR obejmujących okablowanie zastrzega się płatności
odpowiadające wysokości 80 %, pozostałe do zapłaty 20 % zostanie wypłacone po
uruchomieniu całości systemów.
2. Rozliczanie będzie się odbywało na podstawie faktur częściowych za elementy
skończone, potwierdzone w protokołach odbioru częściowego oraz na podstawie
faktury końcowej i protokołu odbioru końcowego w terminie 30 dni licząc od daty
dostarczenia Zamawiającemu faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.
3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających
Z niniejszej umowy bez zgody zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności.
4. Wykonawca dołącza do faktury kopię protokołu odbioru częściowego /
końcowego podpisanego przez obie strony.
5. Strony ustalają, iż zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie
należności pieniężne należne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w
szczególności kary umowne, odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania
Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania za szkody przewyższające wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
6. Ustala się, że wysokość faktury końcowej nie może być mniejsza, niż 10 %
wartości umowy.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie:
III.1.4) Inne szczególne warunki
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do
rejestru zawodowego lub handlowego
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i
8).
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt
12 - 23 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa art. 24 ust. 5 pkt 1)
i 8) tj. Wykonawcy:
a) W stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z
2016 poz. 1574 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
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wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację
jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo
upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2171 z późn. zm.).
b) Który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za
pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłaty tych należności.
Wykluczenie wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14
oraz 16–20 ustawy pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego
środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie
szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami
ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.
Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec
wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął
określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 8.7. SIWZ.
Na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.6. SIWZ wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunku udziału w postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu,
b) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
c) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
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ust. 5 pkt 1 ustawy.
d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej składa:
1) W zakresie, o którym mowa w pkt a) - c) dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) Nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
b) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczeniem wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) i
8).
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie:
Część II/1.
Minimum dwie dostawy obejmujące dostawę wraz z montażem technologii
elektroakustycznej o wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto każda.
Część II/2.
Minimum dwie dostawy obejmujące dostawę wraz z montażem technologii
oświetlenia.
O wartości co najmniej 600 000,00 PLN brutto każda.
Część II/3.
Minimum dwie dostawy obejmujące dostawę wraz z montażem technologii
mechaniki sceny o wartości co najmniej 800.000,00 PL- brutto każda, z czego
jedno z zadań winno swoim zakresem obejmować wykonanie zapadni scenicznej.
Wykonawca musi dysponować osobami, zdolnymi do wykonania zamówienia,
W szczególności:
Część II/1.
a) Koordynator dostaw – osoba posiadająca doświadczenie w koordynacji dwóch
dostaw obejmujących dostawę i montaż technologii elektroakustycznej o wartości
co najmniej 600.000,00 zł brutto każda.
b) Specjalista w zakresie elektroakustyki - osoba o specjalności akustyka lub
inżyniera dźwięku, posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie w pełnieniu
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funkcji kierownika robót akustycznych posiadającego świadectwo kwalifikacji SEP
w zakresie co najmniej eksploatacji, przy realizacji co najmniej dwóch zamówień
polegających na dostawie wraz z montażem instalacji systemów
elektroakustycznych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
o wartości robót nie mniejszej niż 600.000 zł brutto w ogólno dostępnych
obiektach kultury.
c) Specjalista w zakresie elektryki - osoba posiadająca co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika prac
elektrycznych oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zamówienia
polegającego na dostawie wraz z montażem technologii oświetlenia o wartości co
najmniej 600.000,00 zł brutto. Wymagane uprawnienia - do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Część II/2.
a) Koordynator dostaw - osoba posiadająca doświadczenie w koordynacji dwóch
dostaw obejmujących dostawę i montaż technologii oświetlenia o wartości co
najmniej 600 000,00 PLNbrutto każda.
b) Specjalista w zakresie elektryki - osoba posiadająca co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika prac
elektrycznych oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zamówienia
polegającego na dostawie wraz z montażem technologii oświetlenia o wartości co
najmniej 600 000,00 PLN brutto. Wymagane uprawnienia - do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Część II/3.
a) Koordynator dostaw - osoba posiadająca doświadczenie w koordynacji dwóch
dostaw obejmujących dostawę i montaż technologii mechaniki sceny o wartości co
najmniej 800.000,00 PLN brutto każda.
b) Specjalista w zakresie konstrukcji - osoba posiadająca co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika prac
konstrukcyjno-budowlanych oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej
jednego zamówienia polegającego na dostawie wraz z montażem technologii
mechaniki sceny o wartości co najmniej 800.000,00 PLN brutto.
Wymagane uprawnienia - do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie
wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest
uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń.
c) Specjalista w zakresi osoba posiadająca co najmniej 2-letnie doświadczenie
zawodowe w wykonywaniu funkcji inżyniera mechanika (mechanika urządzeń
scenicznych) oraz pełnienie w okresie ostatnich 2 lat funkcji inżyniera
nadzorującego prace mechaniczne przy realizacji co najmniej jednego zamówienia
polegającego na dostawie wraz montażem technologii mechaniki sceny o wartości
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co najmniej 800.000,00 PLN brutto każda. Wymagane uprawnienia - UDT
konserwatora urządzeń dźwignicowych w kategorii co najmniej EII (E2) i MII (M2).
d) Specjalista w zakresie elektryki - osoba posiadająca co najmniej 2-letnie
doświadczenie zawodowe w zakresie pełnienia funkcji kierownika prac
elektrycznych oraz doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zamówienia
polegającego na dostawie wraz z montażem technologii oświetlenia o wartości co
najmniej 600.000,00 PLN brutto. Wymagane uprawnienia - do sprawowania
samodzielnych funkcji w budownictwie wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz jest uprawniona do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Zamawiający wyraża zgodę na łączenie funkcji pod warunkiem spełnienia
wymagań określonych w SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie.
Z formułą „spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach,
O których mowa w pkt 8.1. SIWZ, następnie potwierdzonych w dokumentach lub
oświadczeniach złożonych przez wykonawców, o których mowa w pkt 8.4.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2016.290 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65).
Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw.
„procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 ustawy pzp.
Stosownie do przywołanych przepisów zamawiający najpierw dokona oceny ofert,
a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
Do oferty, w celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z
postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, wraz z
ofertą wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i kwestii podstaw
wykluczenia. Oświadczenie składane jest na formularzu jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej
wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3
dyrektywy 2014/25/UE, wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta
została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni,
terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w pkt 8.7. SIWZ.
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Na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w pkt 8.6. SIWZ wykonawca
zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnienie warunku udziału w postępowania oraz brak podstaw do wykluczenia:
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz dostaw (Załącznik nr 5.1 do SIWZ), wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 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 określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
- oświadczenie wykonawcy.
b) Wykaz personelu (Załącznik nr 5.2 do SIWZ), który będzie uczestniczyć
W realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat jego doświadczenia (z
podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia realizowanych prac w
układzie miesiąc-rok), kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania
zamówienia (wraz z podaniem pełnej podstawy prawnej uzyskanych uprawnień i
daty ich wydania) i zakresu wykonywanych przez nie czynności.
Ocena spełnienia każdego z warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana
na podstawie dokumentów według formuły: „spełnia - nie spełnia”.
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
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria
określone poniżej
1. Cena. Waga 60
2. Okres gwarancji jakości. Waga 40
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:
I.ZP-3.2017
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
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5.2.2018 - 12:00
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: 5.2.2018 - 12:15
Miejscowość:
Teatr im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze, Aleja Wojska Polskiego 38,
58-500 Jelenia Góra
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
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): Projekt
pn.: "Przebudowa zabytkowego budynku im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej
Górze" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020.
Projekt nr RPDS.04.03.03-02-0008/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 4
Środowisko i zasoby.
Działanie nr 4.3 Dziedzictwo kulturowe.
Poddziałanie nr 4.3.3 Dziedzictwo kulturowe - ZIT AJ.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
VI.3) Informacje dodatkowe
Określony w pkt II.3) termin zakończenia realizacji zamówienia (30.11.2018 r.) jest
terminem wykonania umowy (data podpisania Protokołu odbioru końcowego
dostaw). Określony w pkt II.3) termin rozpoczęcia realizacji (1.3.2018 r.) jest
przyjęty z uwzględnieniem założenia, że rozstrzygnięcie postępowania i
podpisanie umowy nastąpi do 1.3.2018 r. W przypadku ewentualnego
przedłużenia się procedury przetargowej, zawarcie umowy może nastąpić w
terminie późniejszym, bez wpływu na termin zakończenia realizacji zamówienia.
Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w
wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysokości 10 % ceny
całkowitej podanej w ofercie. Szczegółowe informacje dotyczące zabezpieczenia
określa pkt 19 Tomu I SIWZ.
Informacje dotyczące zmiany umowy:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144
ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania
zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1) Zmiana terminów wykonania umowy:
a) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy
skutkujące brakiem możliwości dostawy, wykonywania innych czynności
przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do
uniknięcia przez wykonawcę opóźnienie;
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b) Brak dostępu do pomieszczeń w których ma być instalowany przedmiot umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) Przerwy w dostawie energii elektrycznej uniemożliwiające instalację przedmiotu
umowy.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi
okolicznościami:
a) Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach
wykonania dostaw poprzez zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych, przy zachowaniu jakości i parametrów technicznych urządzeń,
b) Z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie
innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość,
parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych Lub skracających
termin realizacji zamówienia,
c) Pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub
kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające
uzyskanie lepszej jakości przedmiotu dostawy,
d) Pojawienie się nowszej technologii pozwalającej na skrócenie czasu realizacji
dostawy,
e) Konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych, niż wskazane.
3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:
a) Siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,
b) Zmiana obowiązującej stawki VAT,
c) Zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania
obowiązku podatkowego itp.,
d) Zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z
realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy,
e) Gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z
SIWZ,
f) Wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy robót lub
usług lub dostaw,
g) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem
umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.
4. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian
postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
1) Zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);
2) Zmiana danych teleadresowych.
6. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.
7. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
8. Zmiana umowy na podstawie w/w przesłanek stanowi jedynie uprawnienie do
dokonania zmiany, nie zaś obowiązek zamawiającego.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Zamówień Publicznych
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 284587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 284587801
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dokładne informacje
na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wobec treści ogłoszenia o
zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronieinternetowej zamawiającego.
Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone 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. Środki ochrony prawnej opisano w Dziale VI u.Pzp.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.12.2017
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