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Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
000279717
Plac Teatralny 12
Opole
45-056
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Ślęzak
Tel.: +48 774539082
E-mail: przetargi@teatropole.pl
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatropole.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wojewódzka 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:
Zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu – Światło na
sztukę
Numer referencyjny: SZP-26-3/2017

II.1.2)

Główny kod CPV
32342400

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia akustycznego i oświetleniowego dla Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu z przeznaczeniem na scenę Modelatornia.
Zamówienie zrealizowane zostanie z podziałem na cztery części:

2/8

1) Dostawa systemu elektroakustycznego
2) Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku
3) Dostawa konsolety oświetleniowej
4) Dostawa sprzętu oświetleniowego
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 396 604.78 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 4

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa systemu elektroakustycznego
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32342400 - FG24
32340000 - FG24

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

II.2.4)

Opis zamówienia:
1 część: Dostawa systemu elektroakustycznego obejmuje aktywne zestawy głośnikowe, szerokopasmowe,
o różnych kątach propagacji wertykalnej i horyzontalnej, wraz z uchwytami montażowymi, umożliwiającymi
zmianę ustawienia kierunku osi propagacji zestawu głośnikowego w dwóch płaszczyznach, wysokowydajne
zestawy sub-niskotonowe, urządzenia do zarządzania systemami głośnikowymi oraz dystrybutor zasilania,
wysokiej jakości, zestaw cyfrowych systemów bezprzewodowych, pracujących w dozwolonych pasmach
radiowych, zestaw mikrofonów instrumentalnych, akcesoriów, okablowania, skrzyń transportowych, statywów
przeznaczonych do zestawów głośnikowych i mikrofonów, systemy pomiarowe oraz interfejsy audio.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ - OPZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiazania technologiczne / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 636 800.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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: RPOP.05.03.01-16-0030/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla części 1 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złoty 00/100);
Szczegóły w SIWZ Rozdział XI

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
32342420 - FG24

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

II.2.4)

Opis zamówienia:
Ad. 2 – 2 część: Dostawa cyfrowego systemu miksowania dźwięku dedykowanego do realizacji przedstawień
teatralnych. System składa się z konsolety cyfrowej oraz dedykowanego, cyfrowego stageracka, łączącego się
z konsoletą przy pomocy połączenia światłowodowego, skrzyń transportowych oraz niezbędnych akcesoriów.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania technologiczne / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 198 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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

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: RPOP.05.03.01-16-0030/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
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Dla części 2 – 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złoty 00/100),
Szczegóły w SIWZ Rozdział XI
II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa konsolety oświetleniowej
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 - FG24

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

II.2.4)

Opis zamówienia:
3 część: Dostawa konsolety oświetleniowej - konsoleta sterująca wraz z akcesoriami, spełniającymi branżowe
wymogi rynkowe, niezbędne do realizacji wydarzeń artystycznych w Teatrze. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia dla wszystkich części znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ - OPZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania technologiczne / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 33 000.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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

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: RPOP.05.03.01-16-0030/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla części 3 – 900,00 (słownie: dziewięćset złoty 00/100)
Szczegóły w SIWZ rozdział XI

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Dostawa sprzętu oświetleniowego
Część nr: 4
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
31500000
30213100

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL524
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu

II.2.4)

Opis zamówienia:
4 część Dostawa sprzętu oświetleniowego – w skład, którego wchodzą konwencjonalne reflektory żarowe,
ruchome głowice LED oraz laptop multimedialny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ - OPZ

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Rozwiązania technologiczne / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 528 804.78 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 20
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

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: RPOP.05.03.01-16-0030/16

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla części 4 – 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złoty 00/100)
szczegóły - SIWZ rozdział XI

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej, jeżeli wykaże, że należycie wykonał, co najmniej dwie,
dostawy o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu zamówienia, wykonanych w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie o
wartości minimum:
• Dla pierwszej części: 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy 00/100 złoty
brutto),
• Dla drugiej części: 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złoty
brutto)
• Dla trzeciej części: 50.000,00 zł brutto (słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złoty brutto)
• Dla czwartej części: 600.000,00 zł brutto (słownie sześćset tysięcy 00/100 złoty brutto)
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określone zostały we Wzorze Umowy - załączniku nr 6 do
Specyfikacji Wykonania Zamówienia, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego.

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: 29/11/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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: 29/11/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu
pl. Teatralny 12
45-056 Opole

7/8

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i innych kryteriów oceny ofert.
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
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
Spełniają warunki udziału w postępowaniu (sekcja III Ogłoszenia) i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 12 – 23 Pzp oraz ust. 5 pkt 1,2,3,4, i 8 Pzp;
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie wstępne - JEDZ - wg treści określonej w załączniku nr 1a do
SIWZ, instrukcja wypełniania jak również skorzystania z wersji elektronicznej jest w załączniku 1b do SIWZ).
W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się Wykonawcy występujący wspólnie, JEDZ składa każdy z ww.
Wykonawców.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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4. 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 PZP, albo w terminie
15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie
internetowej (jeśli dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub/i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
5. Odwołujący zobowiązany jest przesłać kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
6. Zamawiający przesyła niezwłocznie nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia wzywając wykonawców do
przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania
odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania wskazując stronę do której przystępuje
interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do czasu otwarcia rozprawy.
7. Szczegółowe zasady ochrony prawnej zawarte są w dziale VI Pzp
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/10/2017

