
 
 

 

 

Przemyśl 05.08.2013r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 

Zakup wyposażenia scenicznego niezbędnego dla realizacji celów statutowych 

regionalnego Centrum Kulturalnego w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

05.08.2013r. nr ogłoszenia 314882-2013 

 

SEKCJA I: Zamawiający 

1) Nazwa i adres  

Centrum Kulturalne w Przemyślu,  

ul. Konarskiego 9, 37-700 Przemyśl,  

woj. podkarpackie,  

tel. 016 6782009,     

Godziny pracy: 8.00 – 16.00 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ck.przemysl.pl,  

 

1.2) Rodzaj Zamawiającego: Podmiot prawa publicznego 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia scenicznego 

niezbędnego dla realizacji celów statutowych regionalnego Centrum Kulturalnego  

w Przemyślu – wojewódzkiej instytucji kultury. 

1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

1. Przedmiotem zmówienia jest modernizacja sceny Centrum Kulturalnego w Przemyślu  

w zakresie modernizacji instalacji elektrycznych i urządzeń systemu oświetlenia 

http://www.ck.przemysl.pl/


technologicznego, montażu windy technicznej-zapadni fortepianu, modernizacji mechanizmu 

kurtynowego, oraz dostawy kotar scenicznych wraz z kurtyną sceniczną.  

2. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia (wymagane minimalne parametry 

techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt) znajduje się w SIWZ 

3. W pozycjach, w których opis przedmiotu zamówienia zawiera nazwę producentów, marek 

bądź znaków towarowych Zamawiający dopuszcza do zastosowania materiały, wyroby lub 

urządzenia równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania 

funkcjonalno – użytkowe, co przedmioty wymienione w opisie. Wykazanie równoważności 

zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. 

4. Urządzenia dostarczone w ramach realizacji umowy muszą spełniać następujące wymogi: 

1. Muszą być fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych. 

Wszystkie urządzenia powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania 

jakościowe odnośnie tego typu urządzeń. 

2. 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. Wszystkie 

Urządzenia powinny posiadać certyfikat CE.  

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu na dostarczone urządzenia oraz prace 

instalacyjne minimum 36 miesięcznej gwarancji. Okres rękojmi za wady jest równy 

okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, niezależnie 

od gwarancji producenta, udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji na 

oferowany sprzęt i urządzenia.  

4. 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.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z obsługi 

dostarczonych urządzeń dla wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Z uwagi na to, iż zamówienie stanowi integralną część inwestycji podstawowej pn.  

„Kompleksowa modernizacja, odnowa i ochrona budynku Centrum Kulturalnego  

w Przemyślu - wojewódzkiej instytucji kultury (II część)”, Wykonawca zobowiązany 

jest do zintegrowania, w niezbędnym zakresie, całości dostarczanych w ramach 

niniejszego postępowania systemów i urządzeń z pracami remontowo budowlanymi  

w podstawowym zadaniu.  

7. Zamawiający wymaga przed złożeniem ofert do dokonania wizji lokalnej w celu 

dokładnego oszacowania rozmiaru prac objętych niniejszym postępowaniem  

i zapoznania się ze stanem faktycznym budynku. Wizja lokalna jest obowiązkowa  

i musi być poprzedzona pisemnym zawiadomieniem Zamawiającego. 

1.4) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  

w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 lub art.134 ust.6 pkt.3 i 4 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

1.5) Wspólny Słownik Zamówień CPV 

 45.31.10.00-0, 

 45.31.11.00-1, 

 45.31.00.00-3, 

 45.31.43.00-4, 



 45.31.73.00-5,  

 45.31.43.10-7, 

 31.00.00.00-6 

 31.52.00.00-7, 

 30.23.72.80-5,  

 31.16.19.00-1,  

 31.32.00.00-5, 

 44.21.00.00-5, 

 31.68.22.10-5, 

 44.11.22.10-3, 

 42.41.61.30-5, 

 19.26.00.00-6, 

 19.20.00.00-8 

 

1.6) Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.7) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2) Termin wykonania zamówienia: 

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy, do dnia 31.10.2013r 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

1)Wadium 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych 00/100). 

2) Zaliczki 

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia 

3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

1. Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wykonali co najmniej 3 zamówienia o wartości min. 500.000,00- 

złotych (brutto) każde, tożsame z przedmiotem zamówienia, tj. polegające na 

modernizacji instalacji elektrycznych i urządzeń systemu oświetlenia 

technologicznego oraz modernizacji urządzeń mechanicznych sceny. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2. Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 



3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
a) udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy posiadają na 

kwotę 500.000,00 zł dostępnych środków finansowych lub zdolność 

kredytową,  

b) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie 

niższą niż 1 000.000,00 zł. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

5. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena 

spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie 

spełnia/nie spełnia. 

 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 

4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z pózn. zm.), należy przedłożyć: 

 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

2. Aktualny odpis lub oświadczenie 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 



wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert. 

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 

Dokumenty, o których mowa są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywać się będzie na 

podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 

Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 

nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

Warunki szczegółowe wymagane od wykonawców oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

4.1. Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że:  

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub 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, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

4.2 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 

ze nie należy do grupy kapitałowej. 

 

4.3 Inne dokumenty 

a) formularz ofertowy, 

b) pełnomocnictwo określające jego zakres - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik. Wymagana forma pełnomocnictw: oryginał lub kopia poświadczona 

przez notariusza, 



c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają 

z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 

d) szczegółowy kosztorys ofertowy, 

e) wykaz części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom, 

f) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli 

wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów. 

 

5) Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

 

SEKCJA IV PROCEDURA 

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

3) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej  

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

4) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

5) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów. 

6) Zmiana umowy 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy.  

b) Zmiany Umowy mogą dotyczyć: 

 warunków płatności wynagrodzenia, 

 terminu realizacji zamówienia, lub terminów dokonywania poszczególnych 

czynności w ramach przedmiotu umowy, 

 zakresu czynności Wykonawcy, w stopniu nie wykraczającym poza 

określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ oraz Opisie 

przedmiotu zamówienia,  

 zmiany Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,  

 podwykonawstwa, za uprzednią zgodą Zamawiającego: 

- powierzenia podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana 

w Ofercie Wykonawcy,  

- zmiany podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia.  

 

Zmiany, o których mowa mogą być dokonane w następujących przypadkach: 

a) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia z powodu: 

 działania siły wyższej, tj. nadzwyczajnego zdarzenia lub okoliczności, których 

nie można było ani przewidzieć ani im zapobiec, 

 z przyczyn zależnych od Zamawiającego,  

 w celu przyspieszenia tempa realizacji Inwestycji, lub usprawnienia procesu 

inwestycyjnego, 



 zmiany okoliczności wymagającej przesunięcia terminów poszczególnych 

czynności lub płatności, 

b) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji,  

c) zawsze gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  

d) zastąpienia urządzenia będącego przedmiotem Dostawy urządzeniem nowszym lub 

ulepszonym, jeśli np. producent wycofa je z rynku, przy czym taka zmiana nie będzie 

skutkować zwiększeniem wynagrodzenia umownego i urządzenie będzie posiadać 

parametry techniczne równoważne lub lepsze od urządzenia zastępowanego, 

e) konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp., 

f) złożenia wniosksu o upadłość, likwidacja lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

g) zmiana nr konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

h) zmiana przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych) mająca wpływ na  warunki 

realizacji Umowy.  

 

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Cena - 100 % 

8) Miejsce i termin składania ofert: 

 

W siedzibie zamawiającego tj. w Sekretariacie Centrum Kulturalnego pokój nr 1  

w Przemyślu ul. Konarskiego 9 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00) do 21 

sierpnia 2013 do godziny 8
30

 

 

9) Termin związania ofertą: 

 

30 dni od terminu składania ofert. 

 

10) Miejsce i termin otwarcia ofert: 

 

W siedzibie zamawiającego przy ul. Konarskiego 9 w Przemyślu - pokój nr 1a (gabinet 

Dyrektora Centrum Kulturalnego); w 21 sierpnia 2013 r. o godz. 9
00.

 

 


