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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 
www.filharmonia.kielce.com.pl 

 

Kielce: Dostawa oświetlenia scenicznego do Filharmonii 
Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach 

Numer ogłoszenia: 83357 - 2013; data zamieszczenia: 21.05.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga , ul. Żeromskiego 12, 25-
369 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3680501, 3681140, faks 41 3681191. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.filharmonia.kielce.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oświetlenia scenicznego do 
Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: reflektor prowadzący na 
statywie 1 szt, ruchoma głowica wraz z osprzętem 6 szt, przenośny statyw oświetleniowy z belką do 
mocowania 4 szt,. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.50.00.00-1. 
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: Zakończenie: 31.08.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania jest 
zobowiązany wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł. Wadium może być wnoszone w 
następujących formach: a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej 
kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 
pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 lit.b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnosi się przed upływem 
terminu składania ofert. 
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 
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o Zamawiający oceni na postawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 
określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , czy wykonawca dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą: 
spełnia-nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawcy powinni wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 dostawy oświetlenia 
scenicznego na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający oceni na postawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , czy wykonawca dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą: 
spełnia-nie spełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający oceni na postawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , czy wykonawca dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą: 
spełnia-nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający oceni na postawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków 

określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp , czy wykonawca dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana metodą: 
spełnia-nie spełnia. 

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 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;  

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.  
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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 

 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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów tj. o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, do oddania 
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu 
zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 
technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych tych 
podmiotów, pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o 
udzielenie niniejszego zamówienia, pełnomocnictwo określające jego zakres, w przypadku, gdy 
oferta, oświadczenia Wykonawcy i inne dokumenty są podpisane lub potwierdzane za zgodność z 
oryginałem przez pełnomocnika Wykonawcy, dowód wniesienia wadium. 

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: najniższa cena. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.filharmonia.kielce.com.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Filharmonia 
świętokrzyska im. O. Kolberga ul. Żeromskiego 12 25-369 Kielce. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
04.06.2013 godzina 13:00, miejsce: Filharmonia świętokrzyska im. O. Kolberga ul. Żeromskiego 12 
25-369 Kielce; pok. 211. 
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 

 

 


