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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 132738-2016 z dnia 2016-05-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań
1.Opis przedmiotu zamówienia - Dostawa i montaż foteli teatralnych i stołu realizacyjnego oraz wykonanie niezbędnych
prac. Budynek jest obiektem zabytkowym i znajduje się na liście budynków objętych ochroną konserwatora zabytków.
Zakres...
Termin składania ofert: 2016-05-31

Poznań: Dostawa i montaż foteli teatralnych i stołu realizacyjnego oraz
wykonanie niezbędnych prac
Numer ogłoszenia: 100391 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
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: 132738 - 2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań, woj.
wielkopolskie, tel. 061 8484885, faks 061 8484933.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż foteli teatralnych i stołu
realizacyjnego oraz wykonanie niezbędnych prac.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Opis przedmiotu zamówienia - Dostawa i montaż foteli teatralnych i
stołu realizacyjnego oraz wykonanie niezbędnych prac. Budynek jest obiektem zabytkowym i znajduje się na
liście budynków objętych ochroną konserwatora zabytków. Zakres prac został podzielony na trzy zadania:
1)Wymiana foteli na widowni: 2.1)Dostawa i montaż foteli dla widzów bez funkcji łatwego demontażu;
2.2)Dostawa i montaż foteli dla widzów z funkcją łatwego demontażu. 2)Dostawa stołu realizacyjnego
3)Modernizacja podłogi: 1.1)Demontaż istniejących foteli na widowni; 1.2)Przeniesienie na miejsce czasowego
składowania zdemontowanych foteli, następnie ich usunięcie z terenu Teatru. Zdemontowane fotele można
zagospodarować wg uznania Oferenta lub zutylizować. Dla obu czynności należy przedstawić Inwestorowi
stosowny dokument z opisanym sposobem zagospodarowania lub zaświadczenie o przyjęciu foteli do własnego
użytku; 1.3)Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej wraz z usunięciem z Teatru i utylizacją; 1.4)Demontaż
kratek wentylacyjnych znajdujących się na widowni 1.5)Montaż w technologii systemowej podłogi podniesionej z
płyty wiórowej gr. 4cm na podkonstrukcji stalowej wg opisu w PW. W ofercie należy uwzględnić zabezpieczenie
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gwintów konstrukcji przed odkręcaniem np. klej do gwintów wsporników; 1.6)Wycinanie otworów w pionowych
elementach maskujących podłogi podniesionej o grubości do 40 mm dla osadzenia kratek wentylacyjnych;
1.7)Montaż w technologii systemowej części pionowej podłogi podniesionej z płyty wiórowej gr. 4cm na
podkonstrukcji stalowej wg opisu w PW; 1.8)Montaż kratek wentylacyjnych w pionowych elementach
maskujących podłogi podniesionej; 1.9)Posadzki z wykładzin dywanowych, klejonych wraz z listwami
wykończeniowymi; 1.10) Wykonanie posadzki (pasa przed sceną) - żywica barwiona w masie wg opisu w PW;
1.11) Montaż elementów oświetlenia LED wg opisu w PW, w tym: rozbudowa istniejącej rozdzielnicy nn, montaż
zasilaczy 12V, okablowanie, montaż taśm LED w listwach systemowych, badania po-montażowe. 2.Klasyfikacja
zamówienia wg CPV: 39111200-5 Siedziska teatralne (fotele) 45212322-9 Roboty budowlane w zakresie teatrów
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
39121200-8 Stoły Klasyfikacja PKOB: Ogólnodostępne obiekty kulturalne - 1261 (Grupa 126) 3. Przedmiot
zamówienia opisują: 3.1. Przedmiar robót 3.2. Projekty wykonawcze 3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót 3.5. Istotne postanowienia umowy Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne także na
stronie internetowej zamawiającego. Cena oferty z uwagi na charakter ryczałtu, musi wynikać z kalkulacji
sporządzonej przy uwzględnieniu przedmiaru, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
projektu, ew. wizji lokalnej, przy uwzględnieniu wyjaśnień i modyfikacji zawartych w pismach przekazywanych
wykonawcom przed terminem składania ofert, tj. winna zawierać wszelkie niezbędne koszty do wykonania celu
zawieranej umowy. Ilekroć w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach
robót, projektach, innych opisach użyte są nazwy własne urządzeń, produktów, materiałów, inne, Zamawiający
dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wskazania takie należy rozumieć jako typu. Ewentualne,
podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie wskazanie oczekiwań jakościowych, technicznych i
technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia
tego samego poziomu jakościowego, technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego do
zrealizowania umowy (projektu) opisanych w dokumentacji technicznej. Jeżeli przyjęcie rozwiązań
równoważnych spowoduje konieczność ingerencji w dokumentację projektową i wydane decyzje
administracyjne, wymagające ewentualnej zgody autora projektu w zakresie ochrony praw autorskich - koszty
związane z koniecznością tychże zmian leżą po stronie Wykonawcy. Termin wykonania całości przedmiotu
zamówienia musi uwzględniać czas niezbędny na wykonanie ewentualnych zmian. Wykonawca, który skorzysta
z rozwiązań równoważnych jest obowiązany udowodnić w ofercie, iż oferowane rozwiązania równoważne
spełniają wymagania Zamawiającego wskazane w załącznikach do SIWZ, na które powołuje się wykonawca. W
tym zakresie wykonawca jest obowiązany do oferty załączyć wykaz rozwiązań równoważnych z opisem pozycji,
której rozwiązanie równoważne dotyczy oraz udowodnić, iż proponowane rozwiązanie jest z opisanym
równoważne. 4.Wizja lokalna Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania wizji lokalnej budynku. Dokonanie
wizji lokalnej pomieszczeń jest możliwe, po uprzednim pisemnym lub telefonicznym kontakcie i ustaleniu terminu
z pracownikiem Zamawiającego - Pan Bogdan Gajek - Kierownik Administracyjny (tel. +48 61 8484885). Koszty
dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 5.Termin wykonania zamówienia: do dnia 19.08.2016 r. Teren
realizacji projektu będzie przekazany nie wcześniej niż 4.07.2016 r. 6.Gwarancja na siedziska (fotele) - minimum
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2 lata, maksimum 5 lat. Podlega ocenie (kryteria oceny ofert). 7.Gwarancja na stół realizacyjny - 2 lata.
8.Gwarancja na roboty budowlane - minimum 3 lata, maksimum 5 lat. Podlega ocenie (kryteria oceny ofert).
9.Miejsce wykonania zamówienia: teren Teatru Nowego, ul. Dąbrowskiego 5 w Poznaniu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.12.00-5, 45.21.23.22-9, 45.11.13.00-1, 45.43.00.00-0,
45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak,
projekt/program: Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Działanie 4.4 Zachowanie,
ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w
obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
AMB Group Polska sp. z o.o., ul. rtm. Witolda Pileckiego 67, 02-781 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 589310,89 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ
CENĄ
Cena wybranej oferty: 724800,00
Oferta z najniższą ceną: 624800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 724800,00
Waluta: PLN .
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