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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:366616-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2019/S 149-366616
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
pl. Św. Ducha 1
Kraków
31-023
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 31-023 Kraków, pl.
Św. Ducha 1
Tel.: +48 124244523/+48 124244516
E-mail: wasik@teatrwkrakowie.pl
Faks: +48 124244560/+48 124244506
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrwkrakowie.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://teatrwkrakowie.pl/zamowienia-publiczne-i-ogloszenia
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samorządowa instytucja kultury

I.5)

Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z
montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2
Numer referencyjny: DAM-282-7/19

II.1.2)

Główny kod CPV
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32000000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń
mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl.
Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9), zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000
31720000
51000000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Budynek Miniatura, pl. Św. Ducha 2, 31-023 Kraków, Budynek
Miniatura, POLSKA

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń
mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl.
Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9), zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi
odpowiadać najwyższym standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być
wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Towary będące przedmiotem zamówienia muszą być
fabrycznie nowe. Wszystkie produkty będące przedmiotem postępowania muszą posiadać atesty i certyfikaty
wymagane prawem i dopuszczające do stosowania na rynku polskim.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Projekt: „Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014- 2020, Działanie: 8.1. Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury (nr projektu: POIS.08.01.00-00-0008/17).

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej
ifinansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co
najmniej 2 000 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. JEDZ wypełniony przez
Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia formularza JEDZ w formie elektronicznej w sposób wskazany w pkt. VIII.B SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a gdy okres działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa razy wykonał usługę polegającą na dostawie i montażu sprzętu
oświetleniowego i/lub sprzętu akustycznego i/lub mechaniki scenicznej, o wartości minimum 2 000 000 PLN
brutto każda – oraz dostawy te wykonał należycie (Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że wykonał
zamówienia o wskazanej wartości minimalnej, w zakres których wchodził sprzęt jednej, dwóch lub trzech
kategorii opisanych powyżej; Wykonawca nie musi wykazywać wykonania dostawy każdego z opisanych
powyżej rodzajów sprzętu; wskazana wartość minimalna ma obejmować łączną wartość dostawy sprzętu
jednej, dwóch lub trzech kategorii – Wykonawca nie musi wykazywać wykonania dostawy każdego z rodzajów
sprzętu o takiej wartości);
2. Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówień, to
jest dysponuje co najmniej 1 specjalistą w zakresie urządzeń mechanicznych sceny z minimum 3-letnim
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doświadczeniem, który w tym okresie co najmniej 1 raz kierował pracami polegającymi na montażu urządzeń
mechanicznych sceny, o wartości dostawy, montażu i uruchomienia co najmniej 200 000 brutto (w danym
obiekcie),
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega
wykluczeniu z postępowania, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia zwanego dalej JEDZ sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej. JEDZ wypełniony przez
Zamawiającego w zakresie części I stanowi załącznik nr 3a i 3b do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia formularza JEDZ w formie elektronicznej w sposób wskazany w pkt VIII.B SIWZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10
dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
b) wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, to jest dostaw odpowiadających swoim rodzajami
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – według wzoru stanowiącego załącznik nr
4 do SIWZ,
c) dowody określające, czy dostawy, o których mowa pod lit. b) zostały wykonane należycie,
d) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 20.12.2019 r.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

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

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego, pl. Św. Ducha 1, 31-023 Kraków, Kancelaria – I piętro,
POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje z zachowaniem wymogów z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. Otwarcie
ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r. (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę
jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. św. Ducha 1, 31-023 Kraków, POLSKA,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – wasyleczko@teatrwkrakowie.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r.
4) odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
5) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
6) Wykonawca oraz osoby, których dane Wykonawca przekazał, posiadają prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) osoby te mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
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VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2019
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