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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:345297-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Mikrofony i zestawy głośnikowe
2021/S 131-345297
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Teatr KTO
Krajowy numer identyfikacyjny: 356901227
Adres pocztowy: ul. Krowoderska 74/13
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-158
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Danuta Kulesz-Różycka
E-mail: danuta.rozycka@teatrkto.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: https://teatrkto.pl/
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=15637
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Dostawa wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego dedykowanego terenowi zieleni przy budynku
Kinoteatru Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie.
Numer referencyjny: 2/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
32342300 Mikrofony i zestawy głośnikowe

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: dostawa wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego
dedykowanego terenowi zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie,
umożliwiającego realizację widowisk artystycznych i przedstawień teatralnych w przestrzeni Ogrodu.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakup, transport, opakowanie, wyładunek oraz wniesienie
wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane,
bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają Załącznik 1 do SWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
30211000 Komputery wysokowydajne
31350000 Przewodniki elektryczne do celów przetwarzania danych i sterowania
31720000 Urządzenia elektromechaniczne
32341000 Mikrofony
32342000 Urządzenia głośnikowe
32342400 Sprzęt nagłaśniający
32342420 Studyjne konsole mikserskie
32343100 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych
32351000 Akcesoria do sprzętu dźwiękowego i wideo
32420000 Urządzenia sieciowe
34999100 Generatory sygnałowe
44613300 Standardowe pojemniki do przewozu ładunków
44619000 Inne pojemniki

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Zamoyskiego 50, 30-523 Kraków

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: dostawa wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego
dedykowanego terenowi zieleni przy budynku Kinoteatru Wrzos dla potrzeby Teatru KTO w Krakowie,
umożliwiającego realizację widowisk artystycznych i przedstawień teatralnych w przestrzeni Ogrodu.
2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu:
pn. „Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO” w ramach działania 11.1
Rewitalizacja miast Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020.
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakup, transport, opakowanie, wyładunek oraz wniesienie
wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane,
bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają Załącznik 1 do SWZ –
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiący integralną część SWZ.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać najwyższe standardy w zakresie wymogów technicznych
dotyczących systemów elektroakustycznych, dedykowanych zastosowaniom profesjonalnym, musi być
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wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy,
wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 roku.
6. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 28
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
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu: pn.
„Rewitalizacja dawnego obiektu kinoteatru Wrzos na potrzeby Teatru KTO” w ramach działania 11.1
Rewitalizacja miast Regionalny program operacyjny województwa małopolskiego na lata 2014–2020.

II.2.14)

Informacje dodatkowe

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:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową pozwalającą na realizację zamówienia, tj.
musi wykazać, iż: wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonują, co najmniej jedną dostawę wielofunkcyjnego systemu elektroakustycznego, o wartości co
najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Ocena spełnienia warunku będzie dokonywana metodą 0–1, tj. nie spełnia/spełnia, w oparciu o złożone na
wezwanie Zamawiającego; oświadczenie Wykonawcy zawarte w JEDZ, dokumenty i oświadczenia.
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zostały opisane w Załączniku nr 4 do SWZ, tj. projektowanych postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 11/08/2021
Czas lokalny: 13:00

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
Oferta musi zachować ważność do: 09/10/2021

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2021
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej pod adresem: https://
miniportal.uzp.gov.pl/AplikacjaSzyfrowanie.aspx Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania jawnej sesji
otwarcia ofert z udziałem Wykonawców, jak też transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych
narzędzi do przekazu wideo on-line.

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
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium. Wykonawca wnosi wadium
najpóźniej przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
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ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2) i 3) oraz ust. 2 ustawy Pzp, w wysokości
wynoszącej kwotę 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje dodatkowe podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7, 8, 9
i 10 ustawy Pzp.
4. Zgodnie z art. 310 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego
postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o
której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi małych i średnich przedsiębiorców.
3. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim i wszystkie dokumenty przedstawia się
w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania
odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych
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przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez
tłumacza przysięgłego.
4. Pisma składane w toku postępowania odwoławczego przez strony oraz uczestników postępowania
odwoławczego wnosi się z odpisami dla stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, jeżeli pisma te
składane są w formie pisemnej.
5. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w
postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci
elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.
6. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego i jeżeli koniec terminu do wykonania czynności
przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach
wolnych od pracy.
7. Odwołanie przysługuje na:
7.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
7.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający
był obowiązany na podstawie ustawy;
7.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na
podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
8. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
9. Odwołanie wnosi się:
9.1. w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:
a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;
b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a,
Pozostałe informacje zawarte w rozdziale XXI SWZ.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/07/2021
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