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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
gck-mrozy.bip.net.pl

Mrozy: Dostawa urządzeń wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji sali
widowiskowo-kinowej wraz z montażem i uruchomieniem dla Gminnego
Centrum Kultury w Mrozach.
Numer ogłoszenia: 395152 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej , ul. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy, woj.
mazowieckie, tel. 25 75 74 479, faks 25 75 74 479.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://gck-mrozy.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: SAMORZĄDOWA INSTYTUCJA KULTURY.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa urządzeń wentylacji mechanicznej oraz
klimatyzacji sali widowiskowo-kinowej wraz z montażem i uruchomieniem dla Gminnego Centrum Kultury w
Mrozach..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
urządzeń systemu wentylacji mechanicznej z systemem klimatyzacji do sali widowiskowo-kinowej Gminnego
Centrum Kultury w Mrozach, ul. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy, wraz z montażem, uruchomieniem, przeszkoleniem
obsługi oraz wszystkimi niezbędnymi pracami i elementami do uruchomienia systemu wentylacji oraz klimatyzacji.
W ofercie nie należy uwzględniać kosztów doprowadzenia zasilania elektrycznego do urządzeń, napraw w
przegrodach budowlanych i wykonania obróbek blacharskich przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez
połacie dachowe. W ofercie należy uwzględnić koszt zdjęcia części połaci dachowej i jej przywrócenia do stanu
sprzed dostarczenia elementów systemu na poddasze oraz koszt wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z
pomiarami wydajności i hałasu. Szczegółowe wymagania techniczne zostały zawarte w załączniku nr 1 do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - projekt wykonawczy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.70.00-1, 45.33.12.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 3.000 zł
(słownie: trzy tysiące złotych) w terminie wyznaczonym do składania ofert. Wadium może być wniesione 1. w
pieniądzu 2. Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. W gwarancjach bankowych, 4. W gwarancjach
ubezpieczeniowych, 5. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4lit.b
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. Nr 109, poz.
1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 235, Nr 66, poz.596 i Nr 216, poz.1824)
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
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji dostaw i montażu systemów wentylacji i
klimatyzacji i wykazać się co najmniej następującymi realizacjami w tym zakresie: a) minimum 2
realizacje systemów wentylacji z klimatyzacją lub b) minimum 1 realizacja systemu wentylacji i 1
realizacja systemu klimatyzacji i 1 realizacja systemu wentylacji z klimatyzacją lub c) minimum 2
realizacje systemów wentylacji i 2 realizacje systemów klimatyzacji, w ostatnich 3 latach. (dokumenty
potwierdzające zrealizowanie dostaw jako załącznik do oferty)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
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działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę nie niższą niż 150 tysięcy zł.
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;
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, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
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.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
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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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Dane techniczne i/lub karty katalogowe na podstawie których możliwe będzie ustalenie, czy spełnione są
wymagania techniczne stawiane przedmiotowi zamówienia, określone w SIWZ, w szczególności w
załączniku nr 1 do SIWZ
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ 2) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że dysponuje
autoryzowanym zespołem serwisowym w zakresie obsługi i napraw systemów wentylacji i klimatyzacji. 3) Dowód
wpłaty wadium lub potwierdzenie złożenia wadium 4) Pełnomocnictwo: gdy ofertę podpisuje inna osoba(y) niż
wymieniona(e) w dokumentach rejestrowych lub gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie w
rozumieniu art. 23 ustawy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik
- dołączyć, o ile dotyczy

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.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy:
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Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania prac w przypadku przedłużających się prac
przygotowawczych związanych z doprowadzeniem energii elektrycznej do urządzeń. Inicjatorem zmiany może być
Zamawiający. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy ani naliczenia kar umownych. Zmiana
wymaga formy pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT.
Zmiana nie wpłynie na termin wykonania prac i spowoduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości
różnicy pomiędzy stawką VAT obowiązującą w dniu zawarcia umowy a stawką zmienioną. Inicjatorem zmiany
może być Wykonawca. Zmiana wymaga formy pisemnej. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku
zmian przepisów prawa dotyczących postanowień niniejszej umowy i postanowienia te staną się niezgodne z
prawem w całości lub części - stosuje się obowiązujące przepisy prawa. Inicjatorem zmiany może być
Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga formy pisemnej. Zmiana nie wpłynie na termin wykonania prac i
nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://gck-mrozy.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminne Centrum Kultury im.
Heleny Wielobyckiej w Mrozach, ul. Mickiewicza 22, 05-320 Mrozy.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013
godzina 11:00, miejsce: Gminne Centrum Kultury im. Heleny Wielobyckiej w Mrozach, ul. Mickiewicza 22, 05-320
Mrozy (biuro).
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
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