
Błaszki: Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym 

Numer ogłoszenia: 28438 - 2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Kultury w Błaszkach , Lubanów 27, 98-235 Błaszki, woj. 

łódzkie, tel. 43 8292542, 43 8290948. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckb.blaszki.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury, dla której organizatorem jest 

jednostka samorządu terytorialnego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sceny z zadaszeniem 

dwuspadowym. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) SCENA o 

wymiarach 12m x 10m (120m²): a) Podesty sceniczne o konstrukcji aluminiowej z grubością 

sklejki min. 12mm w kolorze czarnym; podesty o wymiarach 2m x 1m; wysokość profilu 

blatu - min. 90mm; z systemem łączenia zapewniającym trwałość i stabilność konstrukcji; b) 

Nośność podestu musi wynosić nie mniej niż 500kg/m²; c) Podesty muszą posiadać 

powierzchnię antypoślizgową, wodoodporną, trwale mocowaną do podestów; d) Podesty 

umożliwiające różnorodne modelowanie kształty sceny, a jej rozmiar nie wpływa na 

stabilność i bezpieczeństwo; e) Nogi teleskopowe wykonane z lekkiego profilu aluminiowego 

w kształcie kwadratowym o wymiarach min. 60mm x 60mm o płynnej regulacji w zakresie od 

min. 1m do 1,8m, umożliwiające bezpieczne umiejscowienie podestu nie tylko na płaskim 

terenie, ale też w terenie na nierównych gruntach, gdzie konieczne są różne wysokości dla 

każdej z nóg w celu wypoziomowania podestu; f) Podesty winny posiadać tzw. kanałek na 

wkładki umożliwiające mocowanie do sceny różnego rodzaju banerów, osłon, kotar, itp.; g) 

Konstrukcja podestów musi pozwalać na ich składowanie w stosie; h) Waga pojedynczego 

podestu - max. 30kg; i) Na froncie i bokach sceny (podestów) wymagana maskownica w 

kolorze czarnym o wymiarach dostosowanych do wysokości sceny (podestów). 2) 

ZADASZENIE DWUSPADOWE o wymiarach min. 12m x 10m x 8m: a) Kształt zadaszenia 

- dwuspadowy z odprowadzaniem wody na boki; b) Konstrukcja zadaszenia dwuspadowego 

wykonana z kratownic aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 

390mm i grubości ścianki min. 3mm w postaci prostokątnej ramy nośnej o wymiarach 

wewnętrznych min. 12m x 10m (do zakrycia sceny o wymiarach 12m x 10m); c) Konstrukcja 

zadaszenia uzupełniona dźwigarami i użebrowaniem umożliwiającym równe ułożenie 

plandeki zadaszenia, swobodny odpływ wody w czasie opadów atmosferycznych, oraz 



zapobiegające gromadzeniu się wody pochodzącej z tych opadów; d) Całość konstrukcji 

zadaszenia mocowana do wózków słupowych poruszających się wzdłuż słupów nośnych za 

pomocą wyciągarek łańcuchowych posiadających dopuszczenie techniczne (4 szt. o nośności 

przystosowanej do ciężaru konstrukcji); e) Zadaszenie dwuspadowe pokryte plandeką 

wykonaną z wodoszczelnego materiału PCV o gramaturze min. 650g/m², posiadającym atest 

na trudnopalność - kolor niebieski; f) Słupy nośne zadaszenia wykonane z kratownic 

aluminiowych typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym 390mm x 390mm i grubości 

ścianki min. 3mm; g) Słupy nośne o wysokości min. 8m; powinny posiadać podstawy stalowe 

ze stabilizatorami oraz zastrzałami słupa gwarantujące stabilne, równe ustawienie i 

bezpieczne użytkowanie zadaszenia; powinny posiadać elementy zawiasowe umożliwiające 

podnoszenie zmontowanych w poziomie słupów do pozycji pionowej; h) Łączenie kratownic 

aluminiowych całości konstrukcji powinno odbywać się na poziomie gruntu za pomocą tzw. 

szybkozłączy; i) Osłony boczne i tylna wykonane z materiału ażurowego (siatki) w kolorze 

czarnym, posiadające atest na trudnozapalność, przepuszczające powietrze, zapewniające 

ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi, z możliwością wejścia na scenę w 

lewym tylnym narożniku sceny patrząc od frontu (w miejscu zwyczajowego montażu 

schodów na scenie); koniecznie należy zachować pionowość osłon poprzez mocowanie u 

góry do kratownicy lub plandeki, a w dolnej części do krawędzi sceny (podestów); j) 

Możliwość zawieszenia na konstrukcji oświetlenia scenicznego o ciężarze min. 1000kg; k) 

Pasy odciągowe wraz z elementami mocującymi umożliwiające montaż odciągów zarówno w 

miękkim gruncie (trawnik, boisko, itp.), jak również w podłożu twardym (asfalt, beton, itp.). 

3) SCHODY I PORĘCZ OCHRONNE SCENY: a)Schody przegubowe (z poręczą) o 

szerokości min. 1m, o wysokości regulowanej w tym samym zakresie jak scena, tj. 

umożliwiające dostosowanie wysokości schodów do wysokości podestu scenicznego; ze 

stopniami wodoodpornymi o powierzchni antypoślizgowej; b) Poręcze ochronne sceny 

(barierki) o wysokości 1,1m, spełniające wymogi przepisów budowlanych, przeznaczone do 

montażu z trzech stron sceny (tj. bez frontu i szerokości schodów), montaż za pomocą 

odpowiednich uchwytów do obrzeży sceny zapewniający stabilność barierek i całości 

konstrukcji zarówno w pionie i poziomie; 4) SKRZYDŁA DŹWIĘKOWE: Z prawej i lewej 

strony zadaszenia powinny znajdować się skrzydła dźwiękowe, w postaci dodatkowego słupa 

połączonego z zadaszeniem belką. Konstrukcja skrzydeł dźwiękowych wykonana w tym 

samym systemie co zadaszenie. Możliwość podniesienia skrzydeł dźwiękowych na wysokość 

zadaszenia za pomocą wyciągarek łańcuchowych (2 szt. o nośności przystosowanej do 

ciężaru konstrukcji i nagłośnienia). Wysokość słupów taka sama jak słupy zadaszenia - min. 

8m. 5) WYMAGANIA DODATKOWE: a) Sposób wykonania sceny i konstrukcji zadaszenia 

winien umożliwiać szybki i łatwy montaż całości konstrukcji, przeprowadzany max. przez 4 

osoby w czasie nie dłuższym niż 6 godz., przy użyciu podstawowych narzędzi tj. bez użycia 

rusztowań, dźwigów i innego sprzętu podobnego rodzaju; b) Ze względów transportowych i 

magazynowych żaden z elementów składowych nie może być dłuższy niż 4m; c) 

Wymaganym elementem dostawy są nosidła do plandeki, osłon konstrukcji zadaszenia i 

maskownicy sceny (podestów) oraz skrzynka narzędziowa; d) Skrzynka narzędziowa winna 

być wyposażona w zapasowe elementy mocujące oraz komplet narzędzi do montażu; e) 

Gwarancja i serwis: okres gwarancji: min. 24 miesiące; czas reakcji serwisowej: max. 3 dni; 

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia serwisu pogwarancyjnego oraz dostaw części 

zamiennych do przedmiotu zamówienia przez cały okres eksploatacji; f) Dostawa przedmiotu 

zamówienia obejmuje transport do siedziby Centrum Kultury w Błaszkach, pokazowy montaż 

i demontaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego oraz szkolenie obsługi;. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.21.00.00-5. 



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: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

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 Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanego warunku w 

oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający 

dokona oceny spełniania wskazanego warunku w oparciu o złożone wraz z 

ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny 



spełniania wskazanego warunku w oparciu o złożone wraz z ofertą 

oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca wraz z ofertą złożył oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania wskazanego warunku 

w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej 

i finansowej, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny 

spełniania wskazanych warunków w oparciu o złożone wraz z ofertą 

oświadczenie metodą spełnia/nie spełnia. 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 



nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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: 

 próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których 

autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie 

zamawiającego; 



 zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości 

potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub 

specyfikacjom technicznym; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy - wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) 

Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, 

o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Okres/długość gwarancji - 10 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.ckb.blaszki.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 

Kultury w Błaszkach, Lubanów 27, 98-235 Błaszki, gabinet Dyrektora, w godz. 8.00-16.00. 

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

ofert: 19.02.2015 godzina 12:00, miejsce: Centrum Kultury w Błaszkach, Lubanów 27, 98-

235 Błaszki, gabinet Dyrektora. 

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: Dostawa sceny z zadaszeniem dwuspadowym jest 

współfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach działania 313, 

322, 323 Odnowa i rozwój wsi. 

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 


