
 

 

Kielce: MODERNIZACJA NAGŁOŚNIENIA DUŻEJ SCENY KCK 

Numer ogłoszenia: 211027 - 2010; data zamieszczenia: 05.08.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Kieleckie Centrum Kultury , Pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce, woj. 

świętokrzyskie, tel. 0-413444032, 3444033. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.kck.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: MODERNIZACJA 

NAGŁOŚNIENIA DUŻEJ SCENY KCK. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego kompletnego i spójnego pod względem 

dobranych urządzeń, nowego zestawu nagłośnienia elektroakustycznego dużej sceny 

Kieleckiego Centrum Kultury wraz z niezbędnymi obudowami grupującymi poszczególne 

części systemu oraz montaż, uruchomienie i dostrojenie dostarczonego sprzętu, w tym 

adaptacja kabiny akustyka do potrzeb nowego sprzętu a także przeszkolenie osób do jego 

obsługi. Wykaz usług i urządzeń składających się na przedmiot zamówienia określa 

szczegółowy opis zamówienia (w tym. pomiary i projekt nagłośnienia, zestaw nagłośnienia 

typu line array z systemem podwieszenia, cyfrowy mikser dźwięku wraz z osprzętem 

peryferyjnym, końcówki mocy, monitory sceniczne, zestaw sterujący tj. laptop z 

licencjonowanym oprogramowaniem), czynności związane z uruchomieniem i szkoleniem, 

adaptacja kabliny akustyka). Przez określenie nowy należy rozumieć sprzęt wyprodukowany 

w 2009 lub 2010 roku nie posiadający znamion użytkowania tj. zgodny z fabryczną 

specyfikacją, nie poddany modyfikacjom, bez przebytych napraw, śladów po wcześniejszej 

zabudowie lub użytkowaniu, dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z 

nienaruszonym oplombowaniem fabrycznym, jeśli takie posiada. Przez określenie 

profesjonalny należy rozumieć sprzęt dedykowany do eksploatacji charakterystycznej dla 

imprez masowych wewnątrz i na zewnątrz budynku, nie posiadający ograniczeń producenta w 

zakresie eksploatacji w zestawach nagłośnienia scenicznego lub estradowego. Przez 

określenie równoważny należy rozumieć sprzęt spełniający minimalne wymagania i 

parametry techniczne wskazane w SIWZ. Dostarczony sprzęt musi być dobrany w sposób 

należyty pod względem zgodności z pozostałymi urządzeniami oraz musi spełniać 

wymagania stawiane urządzeniom na terenie Unii Europejskiej (min. posiadać niezbędne 

certyfikaty, w tym certyfikat bezpieczeństwa, atesty techniczne, deklaracje zgodności, polskie 



 

 

normy). Wyklucza się możliwość oferowania zestawów dobranych wbrew zaleceniom 

producentów poszczególnych elementów składowych systemu. Zamawiający wymaga 

wykonania połączeń audio minimum w standardzie drugiej klasy IPC/WHMA-A-620A. 

WARUNKI GWARANCJI: Minimum dwa lata gwarancji na każde oferowane urządzenie 

oraz minimum dwa lata gwarancji na zmontowany, uruchomiony i dostrojony komplet 

zamówienia. Nie dopuszcza się oferowania różnych okresów gwarancji dla poszczególnych 

elementów zamówienia i dla komplety zamówienia oraz wyłączeń z gwarancji na elementy 

składowe urządzeń. SERWIS Zamawiający zapewni w okresie gwarancji przyjęcie dowolnej 

części przedmiotu zamówienia w ramach serwisu gwarancyjnego w systemie door-to-door, 

przy czym przyjęcie przedmiotu musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od daty 

zgłoszenia usterki lub wady przedmiotu. W przypadku gdy czynności serwisowe wymagają 

naprawy trwającej powyżej 48 godzin od momentu przyjęcia przedmiotu Wykonawca 

dostarczy na własny koszt sprzęt zastępczy na czas naprawy o niegorszych parametrach od 

przedmiotu zamówienia przyjętego w ramach serwisu. Wykonawca zapewni transport 

urządzeń objętych przedmiotem zamówienia w ramach serwisu.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.30.00.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 30. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 

20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 



 

 

o Oceny metodą spełnia/ nie spełnia zamawiający dokona na podstawie analizy 

przedmiotu działalności w aktualnym odpisie z właściwego rejestru dołączony 

do wniosku. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oceny metodą spełnia/ nie spełnia zamawiający dokona na podstawie wykazu 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie (kopia listu referencyjnego 

potwierdzającego należyte wykonanie dostawy oraz kopia dokumentu 

księgowego potwierdzającego wartość wykonanych usług). Należy wykazać 

nie mniej niż dwie dostawy sprzętu elektroakustycznego dla instytucji kultury 

o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł netto każda z osobna. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oceny metodą spełnia/ nie spełnia zamawiający dokona na podstawie wykazu 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie 

robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a 

także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami. Do powyższego wykazu należy 

dołączyć kopię certyfikatu dla przynajmniej jednej osoby w zakresie 

możliwości wykonania połączeń audio w standardzie drugiej klasy 

IPC/WHMA-A-620A. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Oceny metodą spełnia/ nie spełnia zamawiający dokona na podstawie: 1. 

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy o wysokości nie 

mniejszej niż 200.000zł, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Jeżeli wykonawca 

wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych 

podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 

publicznych, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tych podmiotów. 2. Opłaconej polisy, 



 

 

a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie 

mniejszą niż 1.000.000zł. W przypadku płatności za poliśe w formie 

rat/przelewu należy dołączyć kopie wpłat wymaganych na dzień składania 

ofert. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ 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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 

wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 

których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z 

którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, 

potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub 

jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert. 



 

 

 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w 

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

ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 

w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną 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 potencjał 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 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 

społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert 

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 

miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 

zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 

zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 próbki, opisy lub fotografie 

 opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego 

wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości 

realizowanego zamówienia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 



 

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 5. 

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

Doświadczenie w zakresie wykonania porównywalnych zamówień jest punktowane. Za każde 

wykonane porównywalne zamówienie wykonawca otrzyma 5 pkt . Osoby zdolne do 

wykonania zamówienia są punktowane. Za każdą z osób posiadającą uprawnienia w zakresie 

możliwości wykonania połączeń audio w standardzie drugiej klasy IPC/WHMA-A-620A lub 

wykształcenie wyższe profilowe (inżynieria dźwięku), które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia wykonawca otrzyma 1 pkt . Do składania ofert zostanie 

zaproszonych 5 wykonawców o największej ilości punktów. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres gwarancji w pełnych miesiącach - 10 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Kieleckie Centrum Kultury 25-334 Kielce, Plac Moniuszki 2b pom. nr 40 (sekretariat 

Zamawiającego). 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 12.08.2010 godzina 10:00, miejsce: Kieleckie Centrum Kultury 25-334 Kielce, Plac 

Moniuszki 2b pom. nr 40 (sekretariat Zamawiającego). 

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 

 

 


