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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:474652-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
2017/S 228-474652

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Śląski
ul. Bankowa 12, pok. 69
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@us.edu.pl 
Faks:  +48 323592048
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.us.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia studia filmowego w nowo wybudowanym budynku WRiTV zlokalizowanym w Katowicach
przy ul. św. Pawła 3.

II.1.2) Główny kod CPV
31500000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

mailto:dzp@us.edu.pl
http://www.us.edu.pl
http://www.dzp.us.edu.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Dostawa wyposażenia „studia filmowego” w nowo wybudowanym budynku WRiTV zlokalizowanym w
Katowicach przy ul. św. Pawła 3 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w sekcji II.2.4.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 750 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31600000
45311000
45317000
42520000
30195800

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji, ul. św. Pawła 3, 40-008 Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiot zamówienia ma obejmować swym zakresem dwie strefy logiczne o profilu telewizyjnym filmowo-
efektowym (zielone tło), w ramach którego Wykonawca zobowiązany będzie do:
1. Wyposażenia strefy o profilu filmowym i efektowym w system trzech niezależnie sterowanych, z
elektronicznego stałego panelu sterującego, cykloram o całkowitym zamknięciu 360° i wysokości 5 metrów
(Green, White, Black). System będzie musiał mieć możliwość rozciągnięcia każdej cykloramy do wielkości
ustawianej przez pracownika – zatrzymanie rozwijania i zwijania w dowolnym momencie. System parkowania
cykloram umiejscowiony w przestrzeni pomiędzy drzwiami wyjścia awaryjnego studia a bramą główną studia.
2. Zapewnienia systemu rozkładanych ręcznie „podłóg” o kolorach zgodnych z kolorami cykloram. Podłogi
rozkładane z rulonów o szerokości min. 3.0 – 3.5 metra. Indywidualne role składowane będą na zapleczu
technicznym.
3. Wykonania systemu rusztowań podsufitowych do podłączenia systemów oświetlenia składającego się ze
stałego systemu kratownicowego umieszczonego na całej powierzchni sufitu studia. System umożliwiający
przyszłościowe rozszerzanie ilości podłączanych elementów typu sztankiety oraz pantografy. System ma
mieć możliwość sterowania sztankietami oraz pantografami w zakresie ich pozycji pionowej jak i możliwość
przyszłościowego rozszerzenia o silniki umożliwiające swobodne sterowanie umiejscowieniem poziomym.
Całość systemu sterowania niezależnym umiejscowieniem pionowym i poziomym, sztankiet i pantografów ma
się odbywać za pomocą elektronicznego panelu sterowniczego.
4. Zaprojektowania i wykonania systemu (zasilanie, sterowanie WiFi DMX, lampy) oświetlenia stałego
sufitowego w postaci lamp cykloramowych (do oświetlenia wyłącznie cykloramy) oraz lamp ogólnych typu
Spacelight (wraz z wyciągarkami i sterowaniem) w ilości min. 4 sztuk.
5. Wykonania głównej rozdzielnicy studia, oraz dwóch pod-rozdzielnic (odbiory 3-fazowe i 1-fazowe)
wykorzystywanych w trakcie prac studia do lokalnego przyłączania urządzeń i oświetlenia dodatkowego.
System musi zakładać możliwość automatycznego zabezpieczenia przed przekroczeniem poboru prądu z szaf
przyłączeniowych.
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6. Wykonania oświetlenia ewakuacyjnego z możliwością sterowania natężeniem oświetlenia. Oświetlenie
to musi uwzględniać możliwość ciągłej bezkolizyjnej pracy w studiu (np. w trakcie prac w tzw. niskim kluczu
oświetleniowym z rozwiniętą cykloramą, oświetlenie techniczno-ewakuacyjne nie może kolidować ze światłem
filmowo-telewizyjnym). Dodatkowo należy przepiąć podłączenie istniejącej instalacji oświetlenia technicznego
na suficie do wspólnej szafy sterowniczej oświetlenia technicznego.
7. Wykonania system wentylacji pomieszczenia. Wykonanie systemu wentylacji studia z podłączeniem do
istniejącego systemu wentylacji – kanały nawiewu i wywiewu zlokalizowane w narożniku studia. Dodatkowo
należy obudować ścianką zabezpieczającą istniejącą konstrukcję systemu wentylacji aby zabezpieczyć ją przed
przypadkowym uszkodzeniem podczas prac w studiu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11) Informacje o opcjach

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.3) Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
05/01/2018

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.5) Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
05/01/2018

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/11/2017


