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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.mokpiastow.pl

Piastów: Dostawa i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych
poprawiającego możliwości wyświetlania filmów w wysokiej jakości w
Kinie Baśń w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie.
Numer ogłoszenia: 115520  2016; data zamieszczenia: 09.05.2016
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: Miejski Ośrodek Kultury , ul. Warszawska 24, 05820 Piastów, woj. mazowieckie,
tel. 22 723 65 50, faks 22 723 65 50.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mokpiastow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Miejski Ośrodek Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych
poprawiającego możliwości wyświetlania filmów w wysokiej jakości w Kinie Baśń w Miejskim Ośrodku
Kultury w Piastowie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi
dostawa i montaż sprzętu do projekcji cyfrowych poprawiającego możliwości wyświetlania filmów w wysokiej
jakości w Kinie Baśń w Miejskim Ośrodku Kultury w Piastowie. Pozycja Ilość DOSTAWA 1 1 Projektor
filmowy cyfrowy zgodny ze standardem DCI, dysponujący mocą świetlną odpowiednią dla projekcji
trójwymiarowej na ekranie o wymiarach 7,68 m x 3,25 m. 2 1 Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI
zintegrowany z projektorem umożliwiający projekcje 3D. 3 1 Procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów
wizyjnych z innych źródeł. 4 1 Odpowiedni obiektyw do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w
standardzie DCI w Kinie Baśń. 5 1 Dedykowany komputer lub panel sterujący projektora. 6 1 Lampa o
odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, dla sali przeznaczonej do cyfryzacji w Kinie Baśń. 7 1
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Układ do projekcji 3D. 8 500 Okulary do systemu 3D. 9 1 Odpowiedni stolik pod zestaw cyfrowy. 10 1
Dostawa, instalacja, zestrojenie i uruchomienie urządzeń zgodnie z zaleceniami DCI wraz z niezbędnym
wyposażeniem kina cyfrowego i przeszkoleniem pracowników w siedzibie Zamawiającego (min 6h).
Przedmiot zamówienia musi być dostosowany do wymiarów, warunków i wyposażenia sali kinowej Kina
Baśń. Parametry sali Kina Baśń:  liczba miejsc: 195,  szerokość ekranu  7,68 m,  wysokość ekranu  3,25
m,  kolor ekranu  srebrny,  długość sali  21,60 m,  szerokość sali  12,84 m,  wysokość sali  4,23 m, 
szerokość kabiny kinowej  4,16 m,  długość kabiny kinowej  6,33 m,  wysokość kabiny kinowej  2,58 m, 
odległość projekcyjna  24 m. Parametry zostały podane w przybliżeniu i mogą nieznacznie odbiegać od
rzeczywistych. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu może dokonać wizji lokalnej obiektu w celu
wykonania obmiarów z natury oraz wybrania przedmiotu zamówienia dostosowanego do wymiarów, warunków
i wyposażenia sali kinowej Kina Baśń. Wizja lokalna może odbywać się w godz. 9.00  15.00, po uprzednim
uzgodnieniu terminu jej dokonania z Zamawiającym. Zamawiający nie dopuszcza systemów opartych na
licencjach odnawialnych lub na opłatach odprowadzanych od sprzedanych biletów..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.000, 48.90.00.007, 38.60.00.001, 31.51.70.003,
30.20.00.001, 48.82.00.002, 51.11.00.006, 80.51.10.009.
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: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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 opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku. Na
potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca załącza do oferty oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w pkt. 7 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę
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oświadczeń i dokumentów.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, tj.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  w tym okresie, wykonał co
najmniej 2 dostawy polegające na dostawie i montaż kinowego sprzętu do projekcji cyfrowych o
wartości zamówienia nie mniejszej niż 200.000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto każde.
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy  w tym okresie, wszystkie wykonane przez niego dostawy, tj. o wartości
nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda zostały wykonane należycie. Za najważniejsze dostawy
Zamawiający uznaje dostawy o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto każda. Na
potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca załącza do oferty oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w pkt. 7 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń i dokumentów.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku. Na
potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca załącza do oferty oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w pkt. 7 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń i dokumentów.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku. Na
potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca załącza do oferty oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w pkt. 7 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń i dokumentów.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia niniejszego warunku. Na
potwierdzenie spełniania ww. warunków Wykonawca załącza do oferty oświadczenia i dokumenty,
o których mowa w pkt. 7 SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana według formuły: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA, na podstawie złożonych przez Wykonawcę
oświadczeń i dokumentów.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
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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;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
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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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1  Cena  80
2  Gwarancja  20
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy. W
szczególności postanowienia umowy mogą ulec zmianie w następującym zakresie oraz na następujących
warunkach: 1) warunki oraz termin płatności, w szczególności w przypadku konieczności uwzględnienia
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, 2) sposób wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana sposobu realizacji
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych mających wpływ na
wykonanie zamówienia, 3) zmiany rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej  w uzasadnionych
przypadkach (np. spowodowanych wadami dokumentacji projektowej), gdy realizacja zadania według
dokumentacji projektowej powodowałaby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, byłaby niemożliwa lub gdy
zaistniałaby, z przyczyn wynikających z dokumentacji projektowej, konieczność wstrzymania prowadzonych
przez Wykonawcę dostaw; dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do pierwotnej dokumentacji oraz
zmianę terminu zakończenia dostaw; w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zakresu
rzeczowego dokumentacji projektowej oraz wykonanych na jej podstawie dostaw oraz zmiany dotyczące
terminów: zostanie określony termin opracowania zmodyfikowanej dokumentacji oraz termin zakończenia
dostaw, 4) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych  w przypadku wystąpienia klęski
żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne lub inne obiektywne okoliczności uniemożliwiają prowadzenie
dostaw, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów; w umowie mogą zostać
wprowadzone zmiany dotyczące terminu zakończenia dostaw, 5) zmiana zakresu dostaw i wynagrodzenia,
jeżeli wystąpią okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, oraz zmniejszenie
wynagrodzenia, 6) zmiana osobowa: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana  za zgodą Zamawiającego,
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podwykonawców wskazanych w umowie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia
podwykonawcom); w umowie zostaną wprowadzone zmiany dotyczące osób lub/i podmiotów, przy pomocy
których Wykonawca realizuje zamówienie oraz zmiany dotyczące zakresu rzeczowego wykonywanego przez
podwykonawców, 7) zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi; zmianie może
ulec termin realizacji zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.mokpiastow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Kultury
ul.Warszawska 24, 05820 Piastów..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.05.2016
godzina 15:00, miejsce: Miejski Ośrodek Kultury ul.Warszawska 24, 05820 Piastów..
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

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=115520&rok=20160509

6/6

