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Przesyłanie ogłoszeń

Kraków: Dostawa i uruchomienie kinowego sprzętu
cyfrowego zgodnego ze standardami DCl, dla Kina Pod
Baranami w Krakowie.
OGŁOSZENIE
Zamieszczanie

ogłoszenia:

O ZAMÓWIENIU

- dostawy

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA I ADRES: Kino Pod Baranami Maria Magdalena Gierat, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków, woj.
małopolskie, tel, 12 4230768, faks 12 6560987.
Adres strony internetowej

zamawiającego:

www.kinopodbaranami.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba fizyczna prowadzaca działalnośc gospodarczą.

SEKCJA II: PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu
cyfrowego zgodnego ze standardami
11.1.2) Rodzaj zamówienia:

przez zamawiającego:

Dostawa i uruchomienie

DCl, dla Kina Pod Baranami w Krakowie ..

dostawy.

11.1.3) Określenie przedmiotu

oraz wielkości

lub zakresu zamówienia:

dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami
Sztuki Filmowej. Szczegółowy opis przedmiotu

Przedmiotem zamówienia jest

DCl współfinansowanego

przez Polski Instytut

zamówienia zawiera Załacznik Nr 2 do SIWZ. Zamówienie

obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie
(kinooperatorów)

kinowego sprzętu

oraz przeszkolenie personelu technicznego

w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu, testy rozruchowe, uruchomienie

11.1.4) Czy przewiduje

się udzielenie zamówień

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień

uzupełniających:

urządzeń ..

nie.

(CPV): 38.65.20.00-0,48.90.00.00-7,

38.60.00.00-1,

31.51.70.00-3,

30.20.00.00-1,48.82.00.00-2,51.11.00.00-6,80.51.10.00-9.
11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA

nie.
nie.

LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie:

13.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM,
III.l)

I TECHNICZNYM

WADIUM

Informacja

l z5

FINANSOWYM

na temat wadium:

nie dotyczy.
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III.2)

ZALICZKI

Czy przewiduje
III.3)

WARUNKI

SPEŁNIANIA
III.3.1)

się udzielenie

zaliczek na poczet wykonania

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

zamówienia:

nie

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA

OCENY

TYCH WARUNKÓW
Uprawnienia

prawa nakładają

do wykonywania

obowiązek

działalności

lub czynności, jeżeli przepisy

ich posiadania

Opis sposobu dokonywania
Zamawiający

określonej

oceny spełniania

tego warunku

nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,

których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.2)

Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania

Warunek ten spełnią Wykonawcy,
wszczęcia postępowania

tego warunku

którzy wykażą" że wykonali w okresie ostatnich

o udzielenia zamówienia,

to w tym okresie, minimum

2 zamówienia,

3 lat przed dniem

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,

które obejmowały

dostawę sprzętu kinowego wraz z

montażem o wartości min. 150 tys zł brutto dla każdego zamówienia.
III.3.3)

Potencjał

techniczny

Opis sposobu dokonywania
Zamawiający

oceny spełniania

tego warunku

nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,

których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
III.3.4)

Osoby zdolne do wykonania

Opis sposobu dokonywania

oceny spełniania

Warunek ten spełnią Wykonawcy,
posiadającego certyfikat
przez producenta
III.3.5}

kinowych projektorów

Opis sposobu dokonywania

tego warunku

którzy wykażą" że posiadają co najmniej

z zakresu diagnostyki

Sytuacja ekonomiczna

Zamawiający

zamówienia

i serwisowania

projektorów

jednego pracownika
cyfrowych,

wystawiony

cyfrowych.

i finansowa

oceny spełniania

tego warunku

nie precyzuje żadnych wymagań,

których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

wykazać w sposób szczególny.
III.4)

INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH

LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
ORAZ NIEPODLEGANIA
III.4.1)

WYKLUCZENIU

W zakresie wykazania

22 ust. 1 ustawy,

SPEŁNIANIA

WARUNKÓW

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. l USTAWY

spełniania

oprócz oświadczenia

przez wykonawcę

o spełnieniu

warunków,

warunków

o których mowa wart.

udziału w postępowaniu,

należy

przedłożyć:
•

wykaz wykonanych,

a w przypadku

dostaw

w

lub

doświadczenia

2 z5

usług

zakresie

w okresie

świadczeń okresowych
niezbędnym

ostatnich

trzech

lat

do

lub ciągłych również wykonywanych,

wykazania

przed

upływem

spełniania
terminu

warunku
składania

wiedzy
ofert

i

albo
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wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
krótszy - w tym okresie, z podaniem

•

załączeniem

dokumentu

wykonywane

należycie

oświadczenie,

potwierdzającego,

że osoby,

wymagane uprawnienia,

III.4.2)

ich wartości,

które

będą

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

przedmiotu,

że te dostawy

uczestniczyć

w

dat wykonania

i odbiorców,

lub usługi zostały wykonane

wykonywaniu

zamówienia,

oraz

lub są

posiadają

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

W zakresie potwierdzenia

niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

•

aktualny

odpis z właściwego

celu wykazania

braku

wystawiony

wcześniej

nie

dopuszczenie

rejestru,

podstaw

do udziału

niż

jeżeli odrębne

do wykluczenia
6 miesięcy

w postępowaniu

przepisy wymagają

w oparciu

przed

o art.

upływem

o udzielenie

wpisu do rejestru,

24 ust.

terminu

zamówienia

1 pkt

w

2 ustawy,

składania

wniosków

o

albo składania

ofert,

a w

potwierdzające,

że

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

•

aktualne

zaświadczenie

wykonawca
prawem

nie zalega

zwolnienie,

właściwego
z opłacaniem

odroczenie

podatków

lub rozłożenie

całości wykonania

decyzji właściwego

upływem

składania

terminu

naczelnika

wniosków

urzędu

skarbowego

lub zaświadczenie,

na raty zaległych

organu - wystawione
o dopuszczenie

że uzyskał

płatności

nie wcześniej

przewidziane

lub wstrzymanie

w

niż 3 miesiące przed

do udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

•

aktualne

zaświadczenie

właściwego

Rolniczego Ubezpieczenia
składek

na ubezpieczenie

prawem

zwolnienie,

zdrowotne

odroczenie

decyzji właściwego

upływem

składania

terminu

aktualną
4-8

i społeczne,

Ubezpieczeń
że wykonawca

lub potwierdzenie,

na raty zaległych

organu - wystawione
o dopuszczenie

Społecznych

lub

Kasy

nie zalega z opłacaniem
że uzyskał

płatności

nie wcześniej

przewidziane

lub wstrzymanie

w

niż 3 miesiące przed

do udziału w postępowaniu

o udzielenie

albo składania ofert

informację

ustawy,

wniosków

wniosków

Zakładu

potwierdzające,

lub rozłożenie

całości wykonania

zamówienia

•

Społecznego

oddziału

z Krajowego

wystawioną

o dopuszczenie

nie

Rejestru Karnego w zakresie określonym

wcześniej

do udziału

niż

6 miesięcy

w postępowaniu

przed

upływem

o udzielenie

24 ust. 1 pkt

wart.

terminu

zamówienia

składania

albo składania

ofert

•

wykonawca
potencjał

powołujący

innych podmiotów,

także dokumenty

3z5

się przy wykazywaniu

spełniania

warunków

które będą brały udział w realizacji

dotyczące tego podmiotu

udziału w postępowaniu

części zamówienia,

w zakresie wymaganym

dla wykonawcy,

na

przedkłada
określonym
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w pkt III.4.2.

111.4.3) Dokumenty podmiotów
Jeżeli wykonawca

zagranicznych

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej, przedkłada:

111.4.3.1) dokument wystawiony
potwierdzający,
•

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

że:

nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony

przed

składania

upływem

terminu

wniosków

o dopuszczenie

nie wcześniej niż 6 miesięcy

do udziału

w postępowaniu

o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,

USŁUGI

LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia,
określonym

wymaganiom

że oferowane

dostawy,

odpowiadają

należy przedłożyć:

•

próbki, opisy lub fotografie

•

opis urządzeń technicznych,

instrukcję

obsługi oraz środków stosowanych

lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego
odpowiedniej

usługi lub roboty budowlane

wykonawcy,

przez wykonawcę

w celu potwierdzenia

dostaw

zapewnienia

jakości realizowanego zamówienia

111.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty
*Wypełniony

niewymienione

w pkt 111.4) albo w pkt 111.5)

i podpisany FORMULARZ OFERTOWY - Załącznik nr 1. * Wypełniony

i podpisany OPIS

PARAMETRÓW, sporządzony za podstawie Załącznika Nr 2. Treść załącznika ma potwierdzać
warunków,

parametrów

granicznych.

Baranami. *Pełnomocnictwo

*Oświadczenie

do reprezentowania

o zapoznaniu się z parametrami

%

pracowników

stanowią

technicznymi

Kina Pod

w postępowaniu.

111.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie
których ponad 50

spełnienie

publiczne tylko dla wykonawców,

osoby niepełnosprawne:

u

nie

SEKClAIV:PROCEDURA
IV.l)
IV.1.1)
IV.2)

TRYB UDZIELENIA

ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia zamówienia:

przetarg nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1)

Kryteria oceny ofert:

najniższa cena.

IV.2.2)

Czy przeprowadzona

będzie aukcja elektroniczna

nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje

4z5

się istotne zmiany postanowień

zawartej

umowy w stosunku do treści oferty, na
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podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne
Zamawiający

zmiany postanowień

tak

umowy oraz określenie warunków

dopuszcza wprowadzanie do treści umowy następujących

parametrów technicznych,
obowiązujących

wynikające z aktualizacji

zmian

zmian: - powodujących

poprawienie

rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny

przepisów prawnych, mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu

lub zmiany

umowy bez

wpływu na cenę ryczałtową brutto, o której mowa w § 4, - gdy nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT
lub innych przepisów, dotyczących przedmiotowej
obowiązujących

umowy, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do

przepisów prawa i odpowiednio zmniejszą lub zwiększą kwotę umowną brutto, stałą kwotą

jest kwota netto, - gdy nastąpi zmiana przepisów prawa dot. postanowień niniejszej umowy i postanowienia
te staną się niezgodne z prawem w całości lub części - stosuje się obowiązujące przepisy prawa, - gdy z
przyczyn dotyczących konstrukcji

kina lub innych przyczyn technicznych,

konieczna okaże się zmiana terminu

wykonania umowy - co nie będzie miało wpływu na cenę ryczałtową brutto -gdy z przyczyn dotyczących
sposobu finansowania zamówienia konieczna będzie zmiana terminu wykonania umowy - co nie będzie miało
wpływu na cenę ryczałtową brutto - inne, które nie naruszają zasady określonej wart.
dnia 29.01.2004

r. Prawo zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych:

140 ust. 3 ustawy z

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną

Umowy

(np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiany danych teleadresowych.
IV.4)

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)

Adres strony internetowej,

na której jest dostępna specyfikacja

zamówienia:

www.kinopodbaranami.pl

Specyfikację

istotnych warunków

zamówienia

istotnych warunków

można uzyskać pod adresem: Kino Pod Baranami,

31-010 Kraków, Rynek Główny 27, www.kinopodbaranami.pl.bg@kinopodbaranami.pl.
IV.4.4)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.09.2011
IV.4.5)
IV.4.16)

godzina 10:00, miejsce: Kino Pod Baranami, Rynek Główny 27, 31-010 Kraków.

Termin związania
Informacje

Unii Europejskiej:
IV.4.17)

lub ofert:

dodatkowe,

w tym dotyczące finansowania

Zamówienie współfinansowane

Czy przewiduje

nieprzyznania

ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu

się unieważnienie

projektu/programu

jest przez Polski Instytut

postępowania

o udzielenie

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

środków z pomocy udzielonej

przez państwa członkowskie

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone

ze środków

Sztuki Filmowej ..
zamówienia,

w przypadku

oraz niepodlegających

Europejskiego

na sfinansowanie

składania ofert).

Porozumienia

o Wolnym

całości lub części zamówienia:

" KINO POD BARANAlVil

M..:aJi..a,/!,agda~e
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zwrotowi
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