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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
na projekt i realizacja instalacji DSO 

(  zamieszczone w BZP w dniu 19/07/2012, nr ogłoszenia: 259678-2012) 
Zamawiający: Kieleckie Centrum Kultury Plac Moniuszki 2b  25-334 Kielce 

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

• w zakresie proceduralnym i merytorycznym:  

Miłosz Pamuła -  kierownik działu administracyjno - gosp tel. ( 041) 344-40-32 w. 245. 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.kck.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia nieodpłatnie można otrzymać w siedzibie 

Zamawiającego w pokoju nr 40. 

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych:  
Projekt i realizacja instalacji DSO 

Wspólny Słownik Zamówień: 35121700-5 - Systemy alarmowe, 45300000-0 - Roboty instalacyjne 

w budynkach, 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania 

ofert wariantowych.  
Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2012-10-31 
Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

2 Wiedza i doświadczenie 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy: 

a) posiadający doświadczenie w projektowaniu systemów inspicjenta zintegrowanych z 

dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi, 

b) posiadający doświadczenie w wykonywaniu dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla 

obiektów widowiskowych i kulturalnych, 

c) zatrudniający projektantów posiadających odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, 

d) dysponujący systemem umożliwiającym prowadzenie pomiarów akustyki wnętrza oraz 

profesjonalnym oprogramowaniem elektroakustycznym umożliwiającym komputerowe symulowanie 

działania DSO. 

Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w ust. posiadający doświadczenie w 

projektowaniu systemów inspicjenta zintegrowanych z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi, 

jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, które polegały na zaprojektowaniu cyfrowych systemów 

inspicjenta zintegrowanych z dźwiękowymi systemami ostrzegawczymi dla obiektów teatralnych, 

widowiskowych, takich jak: opera, teatr, sala filharmoniczna o widowni nie mniejszej niż 500 miejsc. 

Wykaz zrealizowanych zamówień należy poprzeć dokumentami potwierdzającymi, że prace te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki projektowej i prawidłowo ukończone. Należy 

przedstawić wykaz opracowanych projektów zgodnie z Załącznikiem  nr 3. 
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 Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w ust. posiadający doświadczenie w 

wykonywaniu dźwiękowych systemów ostrzegawczych dla obiektów widowiskowych i kulturalnych, 

jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, które polegały na dostawie i uruchomieniu dźwiękowych 

systemów ostrzegawczych dla obiektów teatralnych, widowiskowych, takich jak: opera, teatr, hala 

sportowo-widowiskowa o widowni nie mniejszej niż 500 miejsc, z czego przynajmniej jeden z 

obiektów był typowym teatrem lub salą filharmoniczną. Wartość każdego z zamówień obejmujących 

dźwiękowy system ostrzegawczy powinna wynosić minimum 150.000,- zł brutto, poparte 

dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

elektroakustycznej i prawidłowo ukończone. Należy przedstawić wykaz zrealizowanych zamówień 

zgodnie Załącznikiem nr 3. 

Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w ust. zatrudniający projektantów posiadających 

odpowiednie wykształcenie i doświadczenie jeżeli Wykonawca wykaże, że w gronie swoich 

pracowników posiada minimum jednego projektanta spełniającego jednocześnie wszystkie poniższe 

wymagania: 

a) posiada wyższe wykształcenie techniczne w specjalności akustyka. Należy przedstawić kopię 

dyplomu ukończenia studiów. 

b) ukończył Kurs Projektantów Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych prowadzony przez SITP + 

CNBOP. Należy przedstawić kopię świadectwa ukończenia kursu. 

c) posiada min. 10 letnie doświadczenie w projektowaniu systemów elektroakustycznych (w tym 

systemów inspicjenta, DSO) na potrzeby obiektów teatralnych, widowiskowych, takich jak: opera, 

teatr, sala filharmoniczna, sala koncertowa. Należy przedstawić wykaz osób zgodnie z  Załącznikiem 

nr 2. 

5.Zamawiający uzna za spełniony warunek określony w ust. dysponujący systemem umożliwiającym 

prowadzenie pomiarów akustyki wnętrza oraz profesjonalnym oprogramowaniem 

elektroakustycznym umożliwiającym komputerowe symulowanie działania DSO. jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje m.in. następującymi urządzeniami i oprogramowaniem (Należy przedstawić 

wykaz posiadanego sprzętu i oprogramowania na potrzeby pomiarów i symulacji akustycznych 

zgodnie z Załącznikiem nr 4: 

a) wszechkierunkowe źródło akustyczne o Lw >115 dB dla 50-5000 Hz. 

b) specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające symulacje elektroakustyczne działania DSO (w 

szczególności weryfikowanie wskaźnika zrozumiałości mowy STI lub CIS) przy wykorzystaniu 

trójwymiarowych komputerowych modeli akustycznych. 

6.Zamawiający będzie oceniał powyższe spełnienie wymogów dotyczących wiedzy, doświadczenia i 

wyposażenia na zasadzie spełnia / nie spełnia. 

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia prawdziwości podanych danych i referencji. 
3 Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące 

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji 

ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 600.00 zł (słownie:  sześć 

tysięcy sześćset  00/100 zł) 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 100% 

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 45 

(sekretariat) do dnia 2012-08-02 do godz. 10:00. 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 
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Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów: nie dotyczy 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 
elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 

 

 Kielce dnia: 2012-07-19 

 

 



Kieleckie Centrum Kultury
Plac Moniuszki 2b
25-334 Kielce

L.dz 1216/KCK/2012 Kielce dnia: 2012-08-14

ZA WIADOMIENIE
O unieważnieniu postępowania

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późno zm.) Zamawiający

był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Projekt i realizacja instalacji nso,
z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na

podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.

180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,

określonych wart. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE

Oferty cenowe przewyższają przeznaczoną kwotę.
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