
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 81278-2015 z dnia 2015-04-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dąbrowa Górnicza 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem 

i przeszkoleniem pracowników. 2. Wszystkie elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe 

(nieużywane), wyprodukowane nie... 

Termin składania ofert: 2015-04-23  

 

Dąbrowa Górnicza: Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia : Sprzętu 

nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem 

pracowników 

Numer ogłoszenia: 66061 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 81278 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza, woj. 

śląskie, tel. 32 2622061, faks 32 2622603. 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa do Pałacu Kultury Zagłębia : 

Sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie 

nowego sprzętu nagłośnieniowego wraz z montażem i przeszkoleniem pracowników. 2. Wszystkie 

elementy dostarczanego sprzętu muszą być fabrycznie nowe (nieużywane), wyprodukowane nie 

wcześniej niż w 2013r., wolne od wad fizycznych (w tym konstrukcyjnych, materiałowych i 

wykonawczych) i prawnych oraz powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania prawne, 

bezpieczeństwa oraz jakościowe odnośnie tego typu urządzeń. 3. Zamawiający wymaga aby 

dostarczany sprzęt był w pełni kompatybilny ze sprzętem, który obecnie posiada Zamawiający i jest 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=81278&rok=2015-04-10


wymieniony w załączniku Nr 6 do SIWZ. 4. Do oferowanego sprzętu należy załączyć instrukcję 

obsługi w języku polskim, nośniki ze sterownikami oprogramowania oraz karty gwarancyjne. Jeśli 

dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich 

tłumaczenie na język polski. 5. Dostarczane sprzęty muszą spełniać warunki bezpieczeństwa 

przewidziane przepisami prawa, które upoważniają do wykorzystywania ich na scenie i używania w 

spektaklach, widowiskach, koncertach itp. 6. Najpóźniej w dniu dostawy Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa oraz dokumenty wymagane przez prawo, 

potwierdzające dopuszczenie przedmiotu zamówienia do używania na terenie Polski. Wszystkie 

urządzenia, stanowiące przedmiot urządzenia muszą posiadać świadectwa bezpieczeństwa CE. 7. 

Zamówienie winno zostać wykonane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 15 września 2010r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i 

realizacji widowisk (Dz. U. z 2010 r., nr 184 poz. 1240). 8. Szczegółowy opis parametrów 

technicznych sprzętu znajduje się w Specyfikacji technicznej sprzętu (minimalne parametry 

techniczne) stanowiącej odpowiednio załącznik Nr 7. 9. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy 

sprzętu do siedziby Zamawiającego, tj. Pałac Kultury Zagłębia, Plac Wolności 1, 41-300 Dąbrowa 

Górnicza, własnym transportem oraz do wniesienia i montażu sprzętu w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. 10. Wykonawca po montażu dostarczonego sprzętu przeszkoli z zakresu jego 

obsługi wytypowanych pracowników Zamawiającego. 11. Wykonawca udziela 12/24/36/48* 

miesięcznej gwarancji (* zgodnie z deklaracją ofertową) na dostarczony sprzęt nagłośnieniowy 

licząc od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego wykonania przedmiotu umowy bez wad 

i usterek. 12. Rozwiązania równoważne Wskazane w SIWZ znaki towarowe, normy, patenty i 

miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie 

jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie 

dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący. w związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty 

równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 

ust. 4 i 5 Ustawy. W związku z tym : 1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i 

urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone 

w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez 

Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który 

powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania 

określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, 

użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację zadania w zgodzie 



z dokumentacją techniczną oraz zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 

założonych w niniejszej SIWZ.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32.34.00.00-8, 32.33.00.00-5. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 

nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Ragtime Sp. J, ul. 1 maja 19 oficyna, 45-068 Opole, kraj/woj. opolskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 406504,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 440325,61 

 Oferta z najniższą ceną: 440325,61 / Oferta z najwyższą ceną: 491920,93 

 Waluta: PLN. 

 


