
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.kultura.nowadeba.pl/o-nas/przetargi/ 

 
Nowa Dęba: Zakup, dostawa i montaż koncertowej estrady scenicznej z zadaszeniem 

Numer ogłoszenia: 33554 - 2014; data zamieszczenia: 29.01.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowy Ośrodek Kultury , ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa 

Dęba, woj. podkarpackie, tel. 0-15 846 24 10, faks 0-15 846 24 10. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.kultura.nowadeba.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: Zakup, dostawa i montaż 

koncertowej estrady scenicznej z zadaszeniem. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakup, dostawa 

i montaż zadaszenia scenicznego z akcesoriami o parametrach i elementach: 1.1 Zadaszenie 

sceniczne jednospadowe o wymiarach 8,5 m x 6,5 m x 4,5 m o konstrukcji z lekkich stopów 

aluminium (kratownic) składająca się z: a) Słupy do zadaszenia -słupy wykonane z kratownic 

typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym min 290 x 290 i rurze min. 50x3 mm) wraz z 

nadstawkami do zaczepu wyciągarki łańcuchowej. - stopa konstrukcyjna stalowa do montażu 

słupa o wymiarach min 500x500x8mm z nawierconymi otworami montażowymi do podłoża - 

4 szt. - zawiasy przegubowe niezbędne do podniesienia słupa - 16 szt. - wózek niezbędny do 

podniesienia zadaszenia wzdłuż słupa - 4 szt. - wyciągarka łańcuchowa o nośności min 1 tona 

- 4 szt. - zastrzał obwiedni, element łączący obwiednię zadaszenia ze słupem - 4 szt. b) 

Obwiednia zadaszenia: - wykonana z kratownic typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 

min 290 x 290 i rurze min. 50x3 mm) w tym łącznik środkowy równolegle do do krokwi 

celem podwiesienia oświetlenia- długość odcinków kratownicy wg uznania wykonawcy, lecz 

nie dłuższe niż 4 mb. c) Krokwie: w formie płatwi o rurze min. 50x2 mm - długość odcinków 

płatwi wg uznania wykonawcy. d) Odciągi linowe wraz ze sztycami, np. w formie pasów 

odciągowych wraz elementami mocującymi w podłożu - 4 szt. e) Pokrycie zadaszenia 

wodoszczelne wykonane z materiału PCV, posiadające atest na trudnozapalnosć, kolorystyka 

do ustalenia - w barwach czerwieni lub pomarańczu - 1 sztuka f) osłony boczne i tylna - 

wykonane z materiału ażurowego (siatka) w kolorze czarnym, posiadające atest na trudno 

zapalność, zapewniające ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi z 

możliwością wejścia na scenę z jednego i drugiego boku. - na horyzont - 1 szt. - na bok - 2 

szt. g) Elementy łączące kratownice aluminiowe i inne elementy konstrukcyjne w postaci 

szybkozłączy. 1.2 Zakup, dostawa i montaż podestów scenicznych z akcesoriami (o 

konstrukcji aluminiowej) tworzących scenę o wymiarach 8 m x 6 m składająca się z: a) 

modułów - podestów scenicznych o wymiarach jednostkowych 1 m x 2 m - wg. specyfikacji: 

-Rama podestu 1000x2000 mm -Płyta antypoślizgowa, wodoodporna, atestowana, w kolorze 

brązu. -Nogi z płynną regulacją o reg. wysokości nóg 0,5 do 0,8m z profilu aluminiowego 

min. 60x60 mm -Łączniki ram podestów, -Połączenia nóg teleskopowych -Minimalne 

obciążenie na 1 podest wynosi 1980 kg, -wysokość ramy podestu - ok. 110 mm -grubość 

sklejki - min. 18 mm b) Schody przegubowe ze stopniami antypoślizgowymi, 

wodoodpornymi wraz z barierkami po bokach i mocowaniem (z możliwością regulacji 
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wysokości w celu dopasowania do podestu scenicznego i o szer. min. 1 m) - 1 szt. c) Barierka 

ochronna (np. 9x2 mb i 1x0,7 mb) o wysokości min. 1,1 m wokół sceny (boki i tył) z 

uwzględnieniem wejścia poprzez schody przegubowe. d) Elementy łączące podesty i inne 

elementy konstrukcyjne. 1.3 Wymagane dokumenty, atesty i inne: a) Deklaracja Zgodności 

Producenta i atesty materiałowe, b) kserokopia dokumentacji technicznej - oryginał do 

wglądu w siedzibie Wykonawcy, c) obliczenia statyczne, d) Książka Tymczasowego Obiektu 

Budowlanego (jeżeli dotyczy), e) karta gwarancyjna konstrukcji w języku polskim- okres 

gwarancji: 24 miesiące, f) serwis gwarancyjny (realizowane w maksymalnym okresie 2 dni 

roboczych od zgłoszenia usterki) i pogwarancyjny, g) wytyczne dla montażystów w języku 

polskim, 1.4 Pokazowy montaż zadaszenia i podestów wraz z przeszkoleniem osób 

wyznaczonych przez zamawiającego, na tarasie przed budynkiem Zamawiającego 

znajdującego się w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2. 1.5 Transport do zamawiającego i 

montaż. 2. Uwaga: Podane w SIWZ urządzenia oraz wyposażenie z podaniem nazwy 

stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktów 

wymienionych w przedmiocie zamówienia z zachowaniem jej wymogów w zakresie 

parametrów technicznych i jakości. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów 

wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.38.20-0. 

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: 

25.04.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest 

zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 

do dnia 10.02.2014 r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej 

ustawą PZP. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na 

rachunek Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie prowadzony w Banku 

Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 02 9434 1083 2003 1300 0358 0007. 4. 

W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument 

wadium należy złożyć w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 

(pom. 002). 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i 

formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Złożone poręczenie lub 

gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli 

SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 3) zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. 

Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

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 



o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia przez 

wykonawcę - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1do SIWZ 

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: 

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; 

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) 



a)Kopię wpłaty wadium, b)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 - Oświadczenie o grupie kapitałowej - 

załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy 

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:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1. Wszelkie zmiany treści umowy wymienione w ust. 2 wymagają zachowania formy 

pisemnej w postaci aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy 

oraz terminu i płatności w przypadku: - zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku 

okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to 

przyczyny każda ze stron musi udokumentować, - zmiany wymuszone zaistnieniem 

okoliczności nie możliwych wcześniej do przewidzenia. Wówczas niemożliwy do realizacji 

zapis zostanie zastąpiony zapisem najbardziej zbliżonym do pierwotnej woli stron. 3. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.kultura.nowadeba.pl/o-nas/przetargi/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY ul. Żeromskiego 2 39-460 NOWA DĘBA 

pomieszczenie 002. 

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

ofert: 10.02.2014 godzina 11:00, miejsce: SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY ul. 

Żeromskiego 2 39-460 NOWA DĘBA, w sekretariacie (parter, pom. nr 002). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013. 

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 

 
 


