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Ogłoszenie o zamówieniu
(Dyrektywa 2004/18/WE)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

1.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa: EUROPEJSKIE CENTRUM MUZYKI Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
KRZYSZTOFA PENDERECKIEGO znany)

Adres pocztowy: Lusławice 250

Miejscowość: Zakliczyn Kod pocztowy: 32-840 Państwo: Polska (PL)

Punkt kontaktowy: Inżynier ds przetargu Tel.: +48 122952464

Osoba do kontaktów: Andrzej Adamczyk
E-mail: a.adamczyk@tebodin.pl Faks: +48 122952499

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) http://www.penderecki-center.pl

Adres profilu nabywcy: (URL)

Dostęp elektroniczny do informacji: (URL)

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL)

Więcej informacji można uzyskać pod adresem

@ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik Al)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem

@ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik Ali)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres

@ Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e) O Inny (proszę wypełnić załącznik AIII)

1.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

O Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

O Agencja/urząd krajowy lub federalny

O Organ władzy regionalnej lub lokalnej

O Agencja/urząd regionalny lub lokalny

@ Podmiot prawa publicznego

O Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa

O Inna: (proszę określić)

1.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

D Ogólne usługi publiczne
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D Obrona

D Porządek i bezpieczeństwo publiczne

D Środowisko

D Sprawy gospodarcze i finansowe

D Zdrowie

D Budownictwo i obiekty komunalne

D Ochrona socjalna

D Rekreacja, kultura i religia

D Edukacja

~ Inny: (proszę określić)

narodowa instytucja kultury

1.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:

Otak @nie
więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A
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Sekcja II : Przedmiot zamówienia

11.1)Opis:

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa i montaż urządzeń oraz elementów technologiiwidowiskowej sali koncertowej i pomieszczeń
towarzyszących Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

11.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług:
Wybrać wyłącznie jedną kategorię - roboty budowlane, dostawy lub usługi - która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu

O Roboty budowlane @ Dostawy
D Wykonanie @ Kupno
D Zaprojektowanie i wykonanie O Dzierżawa
D Wykonanie, za pomocą dowolnych O Najem
środków, obiektu budowlanego O Leasing
odpo:viadającego ~mogom O Połączenie powyższych form
okreslonym przez mstytucję
zamawiającą

O Usługi
Kategoria usług: nr:

Zob. kategorie usług w załączniku
Ci

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Lusławice 250; 32-840 Zakliczyn

Kod NUTS: PL2i7

11.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów (OSZ):
[gIOgłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
D Ogłoszenie dotyczy zawarcia umowy ramowej
D Ogłoszenie dotyczy utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

11.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
O Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Liczba:
albo
(jeżeli dotyczy) liczba maksymalna:

(jeżeli dotyczy)
O Umowa ramowa z jednym wykonawcą

uczestników planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej
Okres w latach: albo w miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:

Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
albo
Zakres: między : : i: Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znana)
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11.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

Zamówienie obejmuje:
1. Dostawę, montaż, testy i rozruchy, uruchomienie urządzeń i elementów technologii widowiskowej sali
koncertowej i pomieszczeń towarzyszących, w skład, ktorych wchodzą specjalistyczne urządzenia technologii
nagłośnienia sceny oraz rejestracji audio, stanowiące wyposażenie między innymi pomieszczeń: studia nagrań,
reżyserni, sali prób, sali koncertowej oraz pomieszczeń technicznych. Zamówienie obejmuje również dostawę
i montaż specjalistycznych ustrojów akustycznych we wskazanych pomieszczeniach, dostawę i montaż mebli
specjalistycznych. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej
stanowiącej załącznik do SIWZ.
2. Dostarczenie wszelkiej niezbędnej dokumentacji związanej z dostarczanymi urządzeniami i elementami,
potwierdzającymi spełnienie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych, instrukcje
użytkowania, obsługi i konserwacji.
3. Przeprowadzanie szkoleń i instruktażu dla pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i bieżącej
konserwacji urządzeń
Wyposażenie technologiczne dostarczone w ramach realizacji Umowy musi:
1) być fabrycznie nowe, nieużywane i niewykorzystywane wcześniej w innych projektach;
2) 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 RP;
Zamawiający wymaga, udzielenia pisemnej gwarancji na oferowany sprzęt i urządzenia zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Zalączniku nr 8 do SIWZ (Karta gwarancji).
Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia
do użytkowania, itp. oraz inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają
wymagania obowiązujących przepisów i norm. Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji
potwierdzającej spełnienie przez oferowany przez wykonawcę, sprzęt, urządzenia, materiały i inne el.
wchodzące w skład opisu zamówienia, oczekiwanych przez Zamawiające~o parametrów technicznych,
wskazanych w SIWZ. Wyżej wymienioną dokumentację należy dostarczyc Zamawiającemu wraz z formularzem
ofertowym.
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia własnym transportem, na własny koszt
i na własne ryzyko. Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany do dokonania - w uzgodnionym z
Zamawiającym terminie - wizji lokalnej na obiekcie Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
w Lusławicach, celem zapoznania się z wszelkimi uwarunkowaniami mogącymi mieć wpływ na koszt oferty
wykonawcy.

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) :

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 32000000
Dodatkowe przedmioty 39100000

45430000
32342400
32342420
38651600
30231100

11.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) :
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): O tak @ nie
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11.1.8)Części: (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy wykorzystać załącznik B tyle razy,
ile jest części zamówienia)

To zamówienie podzielone jest na części: O tak @ nie
(jeżeli tak) Ofe ty można składać w odniesieniu do
O tylko jednej części

O jednej lub więcej części

O wszystkich części

11.1.9) Informacje o ofertach wariantowych:
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: O tak @ nie

11.2)Wielkość lub zakres zamówienia:

11.2.1) Całkowita wielkość lub zakres: (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, jeżeli dotyczy)

(jeżeli dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT: Waluta:
albo
Zakres: między : 800000.00: i: 1200000.00: Waluta: PLN

11.2.2) Informacje o opcjach: (jeżeli dotyczy)
Opcje: O tak @ nie
(jeźeli tak) Proszę podać opis takich opcji:

Oeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

11.2.3) Informacje o wznowieniach: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: O tak @ nie
Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znana) albo Zakres: między: i:
(jeżeli są znane) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)

11.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
Okres w miesiącach: albo w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie:
Zakończenie:

(dd/mm/rrrr)
(dd/m m/rrrr)
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Sekcja III : Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

111.1)Warunki dotyczące zamówienia:

111.1.1)Wymagane wadia i gwarancje: (jeżeti dotyczy)

Warunkiem ubiegania się o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych).
Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 10 % wartości umowy.

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

Warunki płatności zostały sprecyzowane we wzorze umowy następująco:
Płatność wynagrodzenia określonego w ust.1 będzie dokonana jednorazowo, na konto Wykonawcy, w terminie
nie dłuższym niż 21 dni od daty skutecznego złożenia Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury na podstawie spisanego przez Strony Protokołu
Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy, zawierającego wyszczególnienie wszystkich odbieranych elementów

111.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(jeżeti dotyczy)

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z postanowieniami art. 23 ustawy
z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku podmioty występujące wspólnie o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie, zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający
będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych
wykonawców.

111.1.4)Inne szczególne warunki: (jeżeti dotyczy)
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: @ tak O nie
(jeiel! tak) Opis szczególnych warunków:

Zamówienie będzie prowadzone w języku polskim
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie prawo udzielenia zamówień uzupełniających do wysokości maksymalnej 50 %
wartości zamówienia podstawowego w trybie i po spełnieniu warunkowokreślonych w ustawie.

111.2)Warunki udziału:

111.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu
na podstawie art. 24ust. 1 ustawy Pzp oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu, opisane
w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ.
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Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie nie może podlegać wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy Pzp z uwzględnieniem powyższego zastrzeżenia.
Ocena spełniania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp dokonana zostanie na
podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów wskazanych poniżej i załączonych do oferty.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda przedłożenia w załączeniu do olerty następujących oświadczeń i dokumentów
1) oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
2) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnego odpisu z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji I informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię 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 zaleqłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wczesniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię 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,
5) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji
z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię aktualnej informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym wart. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawionej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają
dokumenty na zasadach określonych w § 4 ust. 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego
2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich
dokumenty te mogą byc składane (Dz. U. Nr O poz. 231), tj. zamiast dokumentów, o których mowa w 2 ust. 6
pkt 2) - 7), wykonawca składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2),
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (zamiast dokumentu, o którym mowa w ust.
2 pkt 6), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) 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 (zamiast dokumentu, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3 i 4),
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7), składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym wart. 24 ust. 1 pkt 4-8,10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
5) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym
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oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument ten musi być wystawiony w stosownym terminie.
Terminy poszczególnych dokumentów zostały wskazane wyżej,
6) jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa wart. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaswiadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego
miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 5-8,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo 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 właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

111.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy)

Wykonawcy powinni załączyć do oferty następujące O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
dokumenty: wykonawcy, którzy:
sprawozdanie finansowe albo jego części a jeżeli Wykażą średni roczny przychód ze sprzedaży za
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie ostatnie 3 lata na poziomie min. 1600.000 PLN.
z przepisami o rachunkowości również z opinią W przypadku, gdy średni roczny przychód ze sprzedaży
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego za ostatnie 3 lata będzie wyrażony w walucie obcej
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych - Wykonawca powinien wykazać, że poziom w/w
do sporządzania sprawozdania finansowego innych przychodu spełnia stawiany 'ł.)'móg wg kalkulacji
dokumentów okreslających obroty oraz zooowiązania i opartej o tabele kursów średnich walut obcych NBP
należności- za okres nie 3 ostatnich lata obrotowe, a obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za wszczęciu niniejszego postępowania w suplemencie do
ten okres Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Informację banku lub spółdzielczej kasy Posiadają środki finansowe lub zdolnośc kredytową
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca w wysokości min. 400.000 PLN. W przypadku,
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość gdy środki finansowe lub zdolność kredytowa
posiadanych środków finansowych lub zdolność będą wyrażone w walucie obcej - Wykonawca
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 powinien wykazać, że posiada ~razoną w złotych
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o równowartość kwoty lub zdolnośc kredytową
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie na równowartość kwoty, co najmniej 400.000 zł
zamówienia albo składania ofert według tabeli kursów srednich walut obcych NBP
Polisę ubezpieczeniową wraz z potwierdzeniem opłaty obowiązującej na dzień opublikowania ogłoszenia o
składki ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku wszczęciu niniejszego postępowania w suplemencie do
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. W przypadku
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie Wykonawców ubiegających się wspólnie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem o udzielenie zamówienia mogą oni wykazać spełnianie
zamówienia. ww. warunku udziału w postępowaniu łącznie.

Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na kwotę mm. 1 200
000 PLN.
W przypadku, gdy kwota polisy odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będzie
wyrażona w walucie obcej, Wykonawca powinien
wykazać, że posiada polisę na równoważność
kwoty wyrażoną w złotych, według tabeli kursów
średnich walut obcych NBP obowiązujące] na
dzień opublikowania ogłoszenia o wszczęciu
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niniejszego postępowania w suplemencie do Dziennika
Urzędowego Unii Europejskiej.

111.2.3)Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
spełniania wymogów: standardów: (jeżeli dotyczy)

Wykonawcy powinni załączyć do oferty następujące O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać
dokumenty: wykonawcy, którzy:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w
spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w tym okresie, wykonał minimum dwie kompleksowe
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu dostawy wraz z montażem urządzeń i elementów
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do technologii nagłośnienia sceny I rejestracji audio dla
udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia obiektów sklasyfikowanych w grupie PKOB - zgodnie z
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r.
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych
oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te (PKOB) (DZ. U. z 1999r. Nr 112, poz. 1316 z późno
dostawy zostały wykonane należycie zm.) pod numerem 1261 (z wyłączeniem budynków

schronisk dla zwierząt; budynki ogrodów zoologicznych
i botanicznych) o wartości nie mniejszej niż 1000
000,00 zł netto (słownie: milion złotych, 00/100 PLN).
Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Zamawiający wymaga by Wykonawca
wykazał iż dysponuje minimum dwiema osobami
spełniającymi następujące wymagania: co najmniej 3
letnie doświadczenie w budowie podobnych systemów,
posiadających elementy aktywne do sterowania, oraz
Jedną osobą (kierownikiem realizacji) posiadającą co
najmniej 4 letnie doświadczenie jako specjalista ds.
akustyki,
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane
należycie

111.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych: (jeżeli dotyczy)
D Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
D Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej

111.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi:

111.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: O tak O nie
(jeżeli tak) Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:

111.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi:
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: O tak O nie
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Sekcja IV : Procedura

IV.l) Rodzaj procedury:

IV.Li) Rodzaj procedury:
@ Otwarta
O Ograniczona
O Ograniczona przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

O Negocjacyjna Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani (w stosownych przypadkach w
ramach niektórych rodzajów procedur negocjacyjnych): O tak O nie
(jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy zakwalifikowanych już wykonawców
w sekcji VI.3lnformacje dodatkowe)

O Negocjacyjna przyspieszona Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

O Dialog konkurencyjny

IV.l.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
(procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców:
albo
Przewidywana minimalna liczba: i (jeżeli dotyczy) liczba maksymalna
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:

IV.l.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu: (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert: O tak O nie

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))

@ Najniższa cena

albo

O Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów

O kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub w
kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest możliwe z
oczywistych przyczyn)

O kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym

1

f--~::-:_ryt_e_ri_a w_ag_a __ I--:~=-:r_yt_e_ri_a w_ag_a __

3. 8.

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 10/19



1,-~=-:_ryt_e_ri_a w_a_g_a__ I_~:-:~:-~_e_ri_a w_ag_a__

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna a tak @ nie

(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

IV.3) Informacje administracyjne:

IV.3.l) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: (jeżeli dotyczy)

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
atak @nie

(jeżeli tak)

a Wstępne ogłoszenie a Ogłoszenie o profilu nabywcy
informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia: (dd/mm/rrrr)

D Inne wcześniejsze publikacje(jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: (w
przypadku dialogu konkurencyjnego)

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów

Data: Godzina:

Dokumenty odpłatne a tak @ nie
(jeżeli tak, proszę podać wyłącznie dane liczbowe) Podać cenę:

Warunki i sposób płatności:

Waluta:

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/05/2013 Godzina: 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom: (jeżeli
jest znana, w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)

Data:

IV.3.G)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowani u:
a Dowolny język urzędowy UE
@ Język urzędowy (języki urzędowe) UE:

PL
D Inny:
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IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Do: :
albo
Okres w miesiącach: albo w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.B) Warunki otwarcia ofert:
Data: 15/05/2013 (dd/mm/rrrr) Godzina12:15
(jeżeli dotyczy)Miejscowość: Inżynier ds. Przetargu: Tebodin Poland ul. J. Mehottera10; 31-322 Kraków (II
piętro)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy) :
Otak @nie
(jeżeli tak) Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

PL Formularz standardowy 02 - Ogłoszenie o zamówieniu 12/19



Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Vl.l) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia: (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: O tak @ nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: @ tak O nie
(jeżeli tak) Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
Projekt Współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

V1.3) Informacje dodatkowe: (jeżeli dotyczy)

• Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ofertą przed
upływem terminu otwarcia.
• Koperta musi być zaadresowana następująco:
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Lusławice 250, 32-840 Zakliczyn;
(Biuro Inżyniera ds. Przetargu: Tebodin Poland Sp. z 0.0. ul. Józefa Mehoffera 10; 31-322 Kraków)
Oferta na Dostawę i montaż elementów technologii widowiskowej sali koncertowej i pomieszczeń
towarzyszących Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach
Nie otwierać przed dniem 15.05.2013 godzina 12,00
• Oferty należy złożyć w siedzibie Inżyniera ds. Przetargu: Tebodin Poland Sp. z 0.0. ul. Józefa Mehoffera 10;
31-322 Kraków (II piętro).
• Koperta musi zawierać adres zwrotny wykonawcy, umożliwiający zwrot oferty w przypadku jej wpłynięcia po
terminie wskazanym w niniejszym Ogłoszeniu.
Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zmianami), postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, zqodnie z wyborem zamawiającego,
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Ze względu na małą czytelnosć korespondencji przesłanej faxem
preferowaną formą kontaktu jest droga elektroniczna (pismo w formacie PDF podpisane przez oferenta) lub
forma pisemna. Każda ze stron potwierdza fakt otrzymania pisma. Przekazywanie korespondencji drogą
elektroniczną oraz przy pomocy faxu nie dotyczy składania ofert.
Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej odpowiedzi na wszystkie pytania oferentów, które wpłyną
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Dokumenty składane wraz z ofertą powinny być złożone w oryqinale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodnośc z oryginałem powinno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za
zgodność z oryginaTem).
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy złożyć w oryginale.
Pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców występujących wspólnie powinno zostać złożone w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
Jeśli z dokumentów rejestrowych nie wynika umocowanie Wykonawcy do podpisania i złożenia oferty, do oferty
powinno być załączone stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
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Dokumenty sporządzone w językach innych niż język polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski, poswiadczonym przez Wykonawcę.

VI.4) Procedury odwoławcze:

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych

Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676
Tel.: +48 224587722

Państwo: Polska (PL)

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

Faks: +48 224587700

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)

Oficjalna nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość:
Tel.:

Kod pocztowy: Państwo:

E-mail:

Adres internetowy: (URL)

Faks:

VI.4.2) Składanie odwołań: (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)

1. Zgodnie z Art. 179 ust. 1 ustawy Pzp środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu,
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 Pzp.
2. Zgodnie z art. 179 ust. 2 ustawy Pzp środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz

~~(~~k~~~runków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa wart. 154
pkt 5 ustawy Pzp.
3. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy ,
czynności
Zamaw!ającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający Jest
zobowiązany na podstawie ustawy
4. Odwołanie należy wnosić w terminie zależnie od czynności lub zaniechania:
1) na czynność zamawiającego, jeżeli informacje o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę
wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony wart. 27 ust. 2 ustawy Pzp - 10 dni;
2) na czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia
odwołania zostały przekazane w sposób inny niż okreslony wart. 27 ust. 2 ustawy Pzp - 15 dni;
3) na treść ogłoszenia o zamówieniu, od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a wobec
postanowień SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej - 10 dni;
4) wobec czynności innych niż określone w pkt 4 lit. a-c, odwolanie wnosi się w terminie liczonym od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
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okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia - 10 dni.
5) Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień
Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska (PL)
Tel.: +48224587722

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587700

Adres internetowy: (URL) http://www.uzp.gov.pl

V1.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/04/2013 (dd/mm/rrrr) - ID:2013-046317
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