Polska-Warszawa: Wciągarki
2017/S 143-294153
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki
Warszawa
00-901
Polska
Osoba do kontaktów: Alicja Zielińska
Tel.: +48 516-076-266
E-mail: inwestycje@teatrdramatyczny.pl
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:
Główny adres: http://teatrdramatyczny.pl/
I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://teatrdramatyczny.pl/
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: instytucja kultury
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja urządzeń mechaniki scenicznej oraz wykonanie ekranu
akustycznego na potrzeby instalacji systemu akustycznego Sceny im. Gustawa
Holoubka w budynku Teatru Dramatycznego.
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Numer referencyjny: 05/P/2017 r.
II.1.2)Główny kod CPV
42141410
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń dla 16 szt.
sztankietów dekoracyjnych, 1 szt. sztankietu oświetleniowego, ekranu
akustycznego nad proscenium składającego się z 6 elementów wraz z
systemem sterowania oraz okładzinami akustycznymi okna portalowego.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
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
31611000
44111400
50532100
44212300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy, pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, 00901 Warszawa.
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń dla 16 szt.
sztankietów dekoracyjnych, 1 szt. sztankietu oświetleniowego, ekranu
akustycznego nad proscenium składającego się z 6 elementów wraz z
systemem sterowania oraz okładzinami akustycznymi okna portalowego.
Zakres prac obejmuje następujące elementy:
1) Przygotowanie formalne zadania, w tym złożenie kart materiałowych,
certyfikatów, aprobat, atestów,
2) Dostawę silników do modernizowanych urządzeń,
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3) Demontaż elementów modernizowanych urządzeń,
4) Dostawę materiałów,
5) Montaż urządzeń i instalacji, w tym:
a) Montaż 16 silników sztankietów dekoracyjnych, 1 silnika sztankietu
oświetleniowego oraz 4 silników ruchomych ekranu akustycznego
b) Montaż kół przewojowych i olinowania dla wszystkich elementów
ruchomych
c) Montaż przeciwwag dla sztankietów
d) Montaż ekranów akustycznych i belek sztankietów do lin oraz okładzin
akustycznych na elementach okna portalowego
e) Montaż okablowania i elementów systemu sterowania
f) Uruchomienie sztankietów i ruchomych ekranów
6) Przeprowadzenie procedury odbiorowej na urządzenia podlegające
odbiorom UDT.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów
Koniec: 31/03/2018
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: Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach
projektu „Nowa jakość kultury – poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez
modernizację i wyposażenie sali widowiskowej oraz wybranych scen teatralnych.
II.2.14)Informacje dodatkowe
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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:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w
postępowaniu,
o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp zamawiający żąda na wezwanie, o
którym mowa
w ust. 2 powyżej następujących dokumentów:
1) informację 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) oświadczenie 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 –
dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
4) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do
tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź
informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawca nie prowadza
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 powyżej 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 ustawy;
Dokumenty, o których mowa w ust. 5 powyżej powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 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 tym ustępie, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zdania pierwszego stosuje
się. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
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odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 4 pkt 1
powyżej, składa dokument, o którym mowa w ust. 5 powyżej, 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.
Postanowienia ust. 8 zdanie pierwsze stosuje się. W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentuW przypadku oferty składanej przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z
Wykonawców oddzielnie w postaci wypełnionego przez wykonawcę
formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, którego wzór
stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez
wykonawcę posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na
kwotę minimum 300 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca składa na wezwanie
Zamawiającego informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytowa wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc
przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez
Wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem
co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie i montażu urządzeń
górnej mechaniki sceny tj. urządzeń opartych o wciągarki bębnowe wraz z
systemem sterowania, instalacjami elektrycznymi i uruchomieniem tych
urządzeń o wartości brutto każdej z dostaw nie mniejszej niż: 300 000 PLN.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku wykonawca składa na wezwanie
Zamawiającego wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat
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przed upływem terminu składania ofert 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
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór
wykazu dostaw stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ);
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone są we wzorze umowy stanowiącym
załącznik nr 4 do SIWZ.
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: 05/09/2017
Czas lokalny: 15:00
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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: 05/09/2017
Czas lokalny: 15:15
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, pl. Defilad 1, Pałac Kultury
i Nauki, 00-901 Warszawa, sekretariat.
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:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie:
30 000 (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
Dopuszczalne formy wadium:
1) w pieniądzu,
2) poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancje bankowe,
4) gwarancje ubezpieczeniowe,
5) poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art.6b ust. 5 pkt
2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275.).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego w banku ALIOR BANK S.A. nr konta: 61 1060 0076
0000 3310 0017 9556 z dopiskiem „wadium – przetarg nieograniczony –
znak sprawy 05/P/2017 r.”
3. Wadium w innej formie niż pieniądz (oryginał dokumentu) należy dołączyć
do oferty
w oddzielnej kopercie.
4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
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5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
z zastrzeżeniem ust. 11.
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,
zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który
wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 6, jeżeli w wyniku
rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany
przez wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46
ust. 4 a i ust. 5 ustawy.
12. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób
nieprawidłowy zostanie odrzucona
W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:
— wypełniony przez wykonawcę formularz jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia, sporządzony zgodnie ze wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE
oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej „jednolitym
dokumentem”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż instrukcja sposobu wypełnienia JEDZ
znajduje się na stronie UZP.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się:
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a) 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 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie:
a) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na stronie internetowej.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017
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