LANGUAGE:
CATEGORY:
FORM:
VERSION:
SENDER:

PL
ORIG
F02
R2.0.9.S03
ENOTICES

CUSTOMER:
NO_DOC_EXT:
SOFTWARE VERSION:
ORGANISATION:
COUNTRY:
PHONE:
E-mail:
NOTIFICATION TECHNICAL:
NOTIFICATION PUBLICATION:

ECAS_n002bf2d
2019-011973
9.10.3
ENOTICES
EU
/
dyrektor@rabcio.nowotarski.pl
/
/

1 / 11

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
ul. Podhalańska 6
Rabka-Zdrój
34-700
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Stanek
E-mail: dyrektor@rabcio.nowotarski.pl
Kod NUTS: PL219
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.rabcio.nowotarski.pl/
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.rabcio.nowotarski.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: 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 wraz z montażem wyposażenia Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
Numer referencyjny: TL.21.1.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
32000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia nowo budowanego Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
wraz z ich niezbędnym montażem.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
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Wartość bez VAT: 4 230 650.63 PLN
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
45212322
39111200
32342410
32342400
31500000
32424000
32260000
32520000
32351300
45317000
45315300
45311100
45310000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Rabka-Zdrój, działka ewid. nr 4034/4.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia nowo budowanego Teatru Lalek „Rabcio” w RabceZdroju wraz z ich niezbędnym montażem.
2. Zamówienie obejmuje w sali widowiskowej budynku Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju dostawę i montaż:
1) 222 foteli;
2) mechaniki scenicznej;
3) systemu oświetleniowego;
4) systemu elektroakustycznego;
5) projekcji wielkoformatowej;
6) 15 zestawów słuchawkowych do odbioru audio deskrypcji.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Funkcjonalność techniczna / Waga: 40,00
Cena - Waga: 60,00

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/10/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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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:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 11 Rewitalizacja
przestrzeni regionalnej, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i
małych

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
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonanie niniejszego zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji ani uprawnień.
INFORMACJE DOT. PODSTAW WYKLUCZENIA I WYMAGANYCH W ZWIĄZKU Z TYM OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW cz.1:
1.Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wyklucza Wykonawców, w sytuacjach
określonych w art.24 ust.1 ustawy.
2.Poza przypadkami określonymi w art.24 ust.1 ustawy, Zamawiający z postępowania wykluczy Wykonawcę
w sytuacjach, o których mowa w art.24 ust.5 pkt 1 ustawy, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w
zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.1508 ze zm.) lub
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.2344 ze zm.).
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2)oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
3)oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
4)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
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4.Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w rozdziale X (art.22a ustawy), przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w ust.3 pkt 1-4.
5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenia i dokumenty, o których
mowa w ust.3, składa każdy z Wykonawców odrębnie.
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust.3:
1)pkt 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21;
2)pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
7.Dokumenty, o których mowa w ust.6, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej szczegółowych wymagań.
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE cz.1:
1.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w
postępowaniu tzn. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie: doświadczenia, tzn. wykonali co
najmniej 2 zadania, z których:
a) jedno polegało na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach 1 zadania należycie dostawy
wraz z montażem elementów mechaniki górnej sceny i systemu oświetlenia estradowego oraz systemu
elektroakustycznego w obiektach o charakterze widowiskowym tj. teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie,
sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale
kinowe i audytoria/sale wykładowe), o wartości tej dostawy wraz z montażem nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł
(słownie: jeden milion złotych) brutto oraz
b) jedno polegało na wykonaniu w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie w 1 roboty budowlanej, rozumianej jako budowa,
przebudowa lub remont w myśl ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane, w obiektach o charakterze
widowiskowym, w których istotną rolę odgrywają parametry akustyczne dotyczące izolacyjności i adaptacji
akustycznej, tj. teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie i ich sale prób, sale wielofunkcyjne oraz sale
kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale kinowe i audytoria/sale wykładowe),
w zakres której wchodziły roboty ogólnobudowlane oraz roboty związane z adaptacją akustyczną o wartości
nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto, zrealizowaną należycie, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończoną;
dopuszcza się możliwość wykonania 1 zadania, pod warunkiem łącznego (zsumowanego) spełniania w ramach
tego zadania warunków wskazanych w tiret pierwsze (dostawy wraz z montażem) i drugie (roboty budowlanej);
nie można sumować zadań o mniejszej wartości, aby uzyskać wartość 1 000 000,00 zł; w przypadku rozliczeń
za wykonane zadania w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość tych zadań na PLN, należy
stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania; jeżeli w tym
dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem
postępowania; w przypadku, gdy wymagane doświadczenie Wykonawca zdobył realizując zadanie / zadania w
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grupie wykonawców (np. wykonawcy wspólnie realizujący zadanie, konsorcjum), jako potwierdzenie spełnienia
warunku w zakresie posiadania doświadczenia zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na
faktycznej realizacji prac wskazanych powyżej – w treści tego warunku, chyba, że Wykonawca wykaże, iż nawet
mimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania/ danych zadań wskazanych w warunku prac, to
jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania/
zadań (tj. również do prac faktycznie nie wykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie
całości jego / ich przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE cz.4:
6.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów: w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w rozdziale X siwz (art.22a ustawy), będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, dokumentów, które
określają:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia
publicznego;
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w
postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje tą część zamówienia, której wskazane zdolności dotyczą.
INFORMACJE DOT. PODSTAW WYKLUCZENIA I WYMAGANYCH W ZWIĄZKU Z TYM OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW cz.2:
8.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.4, zastępuje się
je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby. Przepis ust.7 stosuje się.
9. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust.3
pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust.6 pkt 1, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 14 i 21 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust.7 stosuje się.
10. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa rozdziale XXI ust.4 siwz (art.86 ust.5 ustawy – Prawo zamówień publicznych), przekazuje
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o
której mowa w art.24 ust.1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, oświadczenie dot. grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców odrębnie.W
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
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dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE cz.2
2.O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału
w postępowaniu tzn. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe w zakresie osób skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia, tzn. dysponują skierowaną przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
a) 1 osobą (kierownikiem robót w specjalności konstrukcyjnej) posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnej w zakresie budynku o
kubaturze powyżej 10 000m3 (słownie dziesięć tysięcy metrów sześciennych) wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a
Prawa budowlanego oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa i doświadczenie w zakresie pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tzn. należycie wypełniła obowiązki kierownika budowy lub
kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego nad co najmniej 2 robotami budowlanymi, tzn. 2
zakończonymi i odebranymi robotami budowlanymi, rozumianymi w myśl Prawa budowlanego jako budowa,
przebudowa lub remont budynku o kubaturze każdy co najmniej 2 000 (słownie dwa tysiące) m3 i wartości
każdej co najmniej 1 000 000,00 (słownie: jeden milion) zł oraz
b) 1 osobą (kierownikiem robót w specjalności elektrycznej) posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez
ograniczeń w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie budynku o
kubaturze powyżej 10 000m3 (słownie dziesięć tysięcy metrów sześciennych), wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a
Prawa budowlanego oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej lub prawo do świadczenia usług transgranicznych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa oraz
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I KWALIFIKACJE ZAWODOWE cz.3:
oraz
c) 1 osobą (inżynierem specjalistą w zakresie prac technologicznych: mechanika sceny, system oświetlenia
estradowego oraz system elektroakustyczny) posiadającą wykształcenie wyższe techniczne i tytuł co najmniej
inżyniera oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji technicznej, tzn. należycie wypełniła obowiązki: kierownika
budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub koordynatora 2 zadań, w zakres
których wchodziły elementy mechaniki górnej sceny i systemu oświetlenia estradowego oraz systemu
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elektroakustycznego w obiektach o charakterze widowiskowym tj. teatry, opery, sale koncertowe, filharmonie,
sale wielofunkcyjne oraz sale kongresowe z funkcjami widowiskowymi i koncertowymi (wyklucza się sale
kinowe i audytoria/sale wykładowe), o wartości każdego zadania, nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie:
jeden milion złotych) brutto;
dopuszcza się możliwość łączenia przez jedną osobę funkcji kierownika robót każdej ze specjalności lub
inżyniera specjalisty, pod warunkiem łącznego (zsumowanego) spełniania warunków wskazanych dla danej
osoby/funkcji; w przypadku rozliczeń za wykonane zadania w walucie obcej (innej niż PLN) przeliczając wartość
tych zadań na PLN, należy stosować przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego
postępowania; jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej
tabeli przed wszczęciem postępowania.
3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia warunki powyższe muszą spełniać łącznie.
4.Zamawiający nie korzysta z zastrzeżeń, o których mowa w art.22 ust.2 ustawy.
5.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń lub dokumentów:
1) wykazu dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
Wykonawcy;
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Umowa w sprawie realizacji niniejszego zamówienia publicznego zostanie zawarta na warunkach określonych
we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
z uwględnieniem danych zawartych w ofercie Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
Zakres zmian i warunki ich wprowadzania zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, będącym jej integralną częścią. Zmiana zawartej umowy może
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nastąpić również w przypadkach zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 pkt 2-6 ustawy –
Prawo zamówień publicznych.
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: 08/03/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 08/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Teatr Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju
ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest
poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego w dniu 8 marca 2019 r. o godz. 12:00 w:
Teatrze Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju, ul. Podhalańska 6, 34-700 Rabka-Zdrój.
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są Marcin Janocha i Krystyna Stanek

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:
1.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym,
nie krótszym niż 10 dni, terminie, w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego, następujących dokumentów, np. karty katalogowe, specyfikacje techniczne,
potwierdzających zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami urządzeń wskazanych w
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dokumentacji technicznej. Urządzenia, dla których Zamawiający będzie żądać dokumentów, o których mowa
w zdaniu poprzednim, zostały wskazane w załącznikach 1A, 1B, 2, 3, 4 i 5 do formularza ofertowego, poprzez
stosowny zapis w kolumnie pod nazwą „Karta katalogowa”. Powyższe wymagania dotyczą wyłącznie urządzeń,
dla których należy wskazać producenta i model.
2.W celu wstępnego potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku
podstaw do wykluczenia, Zamawiający żąda aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim, Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej
również „JEDZ”). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje
się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także
jednolite europejskie dokumenty zamówień (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3.W postępowaniu mają zastosowanie przepisy art.24aa ustawy Pzp.
4.Zamawiający nie stosuje zagadnień, o których mowa w art.41 ust.12-15 ustawy Pzp.
5.Wymagane wniesienie wadium w kwocie 20 000,00 zł, zgodnie z postanowieniami zawartymi w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia
6.Na ofertę składają się:
1)formularz oferty wraz z tabelami stanowiącymi załączniki nr 1A, 1B, 2, 3, 4 i 5 do tegoż formularza (wg
Załącznika nr 4);
2)dokumenty dla urządzeń wskazanych w tabeli nr 2 formularza ofertowego oraz w załączniku nr 2 do
formularza ofertowego w poz.1.3, poz.1.4, poz.1.5, poz.1.9, poz.1.12, poz.1.13, zawierające dane stanowiące
podkryteria oceny ofert, o których mowa rozdziale XVIII ust.5-7, 9-11,14, 16 i 18-19 siwz, stanowiące oficjalne
karty katalogowe, specyfikacje techniczne.
7.Wykonawca wraz z ofertą składa:
1)jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ);
2)zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów;
3)pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika;
8.Zamawiający nie wymaga ani nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.
9.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia niniejszego postępowania w przypadku, o którym mowa
w art.93 ust.1a ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. w przypadku nieprzyznania środków, które miały być
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
10.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest pod adresem: www.rabcio.nowotarski.pl.
13.Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
14.Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty podpisanej
w wersji papierowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych - KIO
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587702
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują Wykonawcom,
a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych listę
organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno:
1) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy,
2) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
3) określać żądanie,
4) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
6. Odwołujący przesyła kopię 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.
7. 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 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
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8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust.7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
13. Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI ustawy – Prawo
zamówień publicznych.
VI.4.4)

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

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2019

