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Toruń: dostawa sprzętu fotograficznego
Numer ogłoszenia: 70343 - 2013; data zamieszczenia: 09.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu , ul. Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń,
woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 622-70-38.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa sprzętu fotograficznego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
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II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa kompatybilnego zestawu oświetleniowy do studia fotograficznego,
składającego się z następujących elementów: 1. Generator o następujących parametrach: moc 1200 Ws - 2400 Ws, - 4 wyjścia na lampy (głowice), - stabilność koloru - + 40°-50°, dokładność mocy między błyskami -+1/50 - 1/100 przysłony między błyskami, - wbudowany
odbiornik radiowy do wyzwalania błysku, - system dzięki któremu możliwe jest sterowanie
generatorem z komputera poprzez odpowiednie oprogramowanie i nadajnik radiowy; 2. Dwie
lampy (głowice) o mocy lampy modelującej 250 W - kompatybilne z generatorem; 3. Dwie
lampy (głowice) o mocy lampy modelującej 500 W - kompatybilne z generatorem; 4. Dwa
softobxy 90x120 cm - kompatybilne z lampami; 5. Dwa softboxy 60x80-90 cm - kompatybilne z
lampami; 6. Dwa plastry miodu do softboxu 90x120 cm, 40° - 50° - kompatybilne z softboxami,
7. Dwie czasze(reflektory) do lamp (głowic), średnica od 30-40cm, głębokość 24-30cm; kompatybilne z lampami, 8. Dwa plastry miodu do czasz, 10°; - kompatybilne z czaszami, 9.
Cztery statywy wys. min. 200 cm, max obciążenie min 5 kg, 3 sekcyjne - do lamp 10.
Oprogramowanie i nadajnik do sterowania oświetleniem poprzez komputer - kompatybilne z
generatorem, 11. Wyzwalacz radiowy - kompatybilny z generatorem. Sprzęt powinien być nowy
(nieużywany), przekazany w oryginalnych opakowaniach (opakowanie może być otwarte),
posiadać papierowe instrukcje obsługi w języku polskim, specyfikacje techniczne i karty
gwarancyjne od producenta również w języku polskim. Programy powinny być dostarczone na
oryginalnych nośnikach, w oryginalnych opakowaniach, wcześniej nieużywane. Wraz z
oprogramowaniem powinny zostać dołączone wszystkie niezbędne kody i licencje przekazujące
w całości własność do oprogramowania. Oprogramowanie powinno posiadać instrukcję
instalacji i obsługi w języku polskim. Wykonawca jest zobowiązany do zainstalowania
oprogramowania, montażu sprzętu w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego oraz
prezentacji wymaganych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz niniejszym
ogłoszeniu parametrów. Wykonawca dostarczy niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia okablowanie. Wykonawca jest zobowiązany do dostawy ww. sprzętu i
oprogramowania do budynku przy ul. Łaziennej 16 w Toruniu (Dom Eskenów), w terminie
określonym w umowie, po wcześniejszym (z wyprzedzeniem 3-dniowym) podaniu dnia i godziny
dostarczenia. Odbiór sprzętu i oprogramowania nastąpi w dni robocze w godzinach od
8.00-15.00. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia
dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci
elektronicznej. Dopuszcza się realizację części zamówienia przez podwykonawców.
Wykonawca jest zobowiązany do dołączenia do oferty przewidywanego zakresu prac, które
Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Przy podpisywaniu umowy niezbędne będzie
dostarczenie umów zawartych z podwykonawcami, przy czym zakres ich prac powinien być
tożsamy z tym określonym w dokumentach dołączanych do oferty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.00.00-6.
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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: Okres w dniach: 30.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

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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Zamawiający nie opisuje szczegółowo tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: wykonali, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują, min. 2 zamówienia polegające na
dostawie wskazanego w ofercie sprzętu (konkretnej marki) wraz z montażem sprzętu i
instalacją oprogramowania za kwotę 50.000 zł

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje szczegółowo warunku w tym zakresie

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: są ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę 90.000 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
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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.

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
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- 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) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, b) w przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o
udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w
formie pisemnej. Pełnomocnictwo może wynikać również z umowy konsorcjum, którą w tym
przypadku w oryginale lub poświadczonej kopii Wykonawca załącza do oferty.

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.
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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

Poza przypadkami określonymi w umowie zmiany umowy będą mogły nastąpić w wymienionych
niżej okolicznościach: a) Zaistnienia, po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą
na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony
więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły przewidzieć
przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec
przy zachowaniu należytej staranności, której nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę
wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne
klęski żywiołowe, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie
energii elektrycznej. b) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, c) Powstania
rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można
usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie
umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, d) Zaistnienia okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową,
zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były
możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy - zmianie mogą ulec termin realizacji
umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności, e) Zmiana terminów realizacji
zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę, f) Gdy
zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca
brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków
zamówienia - Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie
zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.bip.muzeum.torun.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum
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Okręgowe w Toruniu Rynek Staromiejski 1 87-100 Toruń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.05.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Muzeum Okręgowego w Toruniu Rynek
Staromiejski 1 87-100 Toruń.

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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