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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 125769-2015 z dnia 2015-08-25 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Budzyń
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.budzyn.pl

Budzyń: Reaktywacja Kina MEWA w Budzyniu
Numer ogłoszenia: 125735 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury , ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń, woj. wielkopolskie, tel. 67 28
43 575, faks 67 28 43 575.
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: Jednostka samorzadu terytorialnego - instytucja kultury
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka samorządu terytorialnego - instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Reaktywacja Kina MEWA w Budzyniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamawiający w ramach zadania
wymaga dostawy oryginalnego sprzętu, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie
zapakowanego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu
równoważnego innego niż podany (z nazwy) przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment
będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowanych.
Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp to na wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony (w
ilości wskazanej przez zamawiającego) do kina w Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Łokietka 31, 64- 840 Budzyń.
Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonaną dostawę na minimum okres 24 miesięcy, licząc od daty
odbioru końcowego. Wykonawca przed przystąpieniem do składania oferty powinien zapoznać się z warunkami
instalacji wyposażenia w Sali kina Mewa w Budzyniu. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: Lp.
Ilość Nazwa urządzenia 1 1 Zakup zabezpieczenia UPS do zestawu cyfrowego o parametrach nie gorszych niż: moc 2000VA - zakres napięcia wejściowego 180-276V - napięcie nominalne 220-240V - podwójna konwersja w
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trybie online - tor obejściowy automatyczny - regulacja napięcia wyjściowego +/- 3% wartości zmienionej regulacja napięcia przy pracy na akumulatorach +/- 3% wartości znamionowej - regulacja częstotliwości +/- 3% w
trybie online 2 1 Zakup odtwarzacza Blu-ray,profil 2.0 Blu-ray disc, HDMI 1.4a z 3D i deep color, zgodnośc z
DVD-Video, MP3, WMA, JPG, Divix, AVCHD, MPEG-1, MPEG-2 3 1 Ekran srebrny wymiar powierzchni
projekcyjnej 700x440cm cm o współczynniku odbicia min. 1.7 Gain z mikroperforacją dla systemu audio, zwijany
elektrycznie, system boczny naciągu płótna, zabezpieczenie silnika przed przegrzaniem 4 1 Montaż ekranu 5 1
Szafka rack 19 cali, okablowanie, listwy zasilające 6 1 Cyfrowy kinowy procesor dźwięku o parametrach nie
gorszych niż: Wejścia audio: - 4xAES/EBU (2kanały), DB25, 11Ohm - 1 x AES BNC - optical Toslink wielokanałowe 7.1 wejście analogowe - RCA stereo - wejście mikrofonowe XLR Wyjścia audio: - wielokanałowe
7.1 wyjście analogowe - RCA stereo Dodatkowe złącza: LAN RJ45 Obsługa formatów: PCM, Dolby Digital AC3,
Dolby Pro Logic, Dolby Pro Logic II, Dolby Surround EX, Dolby Surround 7.1 Non Sync 7 1 Monitor kontrolno odsłuchowy o parametrach: monitorowanie sygnału z procesora dźwięku oraz końcowych wzmacniaczy mocy
wejścia i wyjścia na złączach DB25 i HD15 wejście Ethernet 45 do kontroli zdalnej wyświetlacz LED poziomu
sygnału 8 3 Wzmacniacz końcowy mocy o parametrach nie gorszych niż: Moc wyjściowa RMS na kanał: 1050W/4
Ohm, 650W/8 Ohm THD przy 1kHz i 1dB poniżej 0,05% THD przy 100kHz i 1dB poniżej 0,06% THD przy 10kHz i
1dB poniżej 0,1% separacja kanałów przy 1kHz min 54dB pasmo przenoszenia od 20Hz do 20kHz regulacja
wzmocnienia min 41 pozycji wskaźnik poziomu sygnału LED miękki start tryb pracy: stereo/bridge/paralel wyjścia
sygnału zakończone gniazdem NEUTRIK SPEACON 4P wejścia sygnału audio gniazdo NEUTRIK XLR 9 3 Głośnik
główny zaekranowy o następujących parametrach nie gorszych niż: system dwudrożny pasmo przenoszenia
42Hz-20kHz moc ciągła RMS 600W czułość (1W/1m) 99dB SPL Impedancja 8 Ohm głośnik niskotonowy 15cali
częstotliwość podziału 1,25 kHz obudowa z MDF grubość min 16 mm kąt pokrycia 90 x 60 stopni wymiary:
szer/wys/głębokość 680mm/1252mm/260mm wózek jezdny na kółkach do głośnika z blokadą minimum dwóch
kółek, kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 4mm2 10m zakończony wtykiem SPEAKON 10 1 Głośnik
basowy o następujących parametrach nie gorszych niż: Moc ciągłą RMS 800W pasmo przenoszenia 22Hz 300Hz średnica głośnika niskotonowego 18cali czułość (1W/1m) 99dB SPL Impedancja 8 Ohm Obudowa z MDF
grubość minimum 16 mm Wózek jezdny na kółkach z blokadą minimum dwóch kółek, kabel głośnikowy miedziany
dwużyłowy 2 x 6mm2 10m zakończony wtykiem SPEAKON 11 1 Głośnik efektowy surrond dwudrożny, minimum
mocy 300 W , skuteczność 101 dB, impedancja 8 OM Głośnik surround o następujących parametrach nie
gorszych niż: System dwudrożny Moc ciągła RMS 300W Pasmo przenoszenia 55Hz-20kHz Czułość (1W/1m)
97dB SPL Kąt pokrycia 90 x 60 stopni Głośnik niskotonowy 10cali Obudowa z MDF grubość minimum 15 mm 12
1kpl Okablowanie głośnikowe dla głośników surround - kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2 x 2,5mm² dla
głośników głównych zaekranowych- kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x4mm² dla głośnika basowego kabel głośnikowy miedziany dwużyłowy 2x6mm Długości poszczególnych kabli dobrać według rozmiarów sali 13 1
kpl Montaż systemu nagłośnienia i okablowania, strojenie, przeszkolenie obsługi Jeżeli w opisie przedmiotu
zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i sprzętu,
zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp., pod warunkiem, że zagwarantują one realizację przedmiotu zamówienia w zgodzie z wymaganiami
zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Szczegółowy opis
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przedmiotu zamówienia zawarty jest w opisie technicznym przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do
SIWZ ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.34.00-1, 32.34.30.00-9, 32.34.24.12-3, 32.34.20.20-2,
32.42.10.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek w sytuacji kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składana ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował
min. 3 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto każda, z załączeniem dokumentów potwierdzających, że
dostawy te zostały wykonane należycie. Jako 1 dostawę należy traktować zrealizowany zakres
rzeczowy na podstawie jednorazowej umowy zawartej bezpośrednio pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przy czym suma gwarancyjna nie może
być mniejsza niż 100.000,00 zł
III.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
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
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;
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aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
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;
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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) 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, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.budzyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Kultury, ul.
Łokietka 31, 64-840 Budzyń,.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.09.2015
godzina 09:15, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń,.
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IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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