
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

„Ocena akustyczna sali widowiskowej wraz ze sporządzeniem wytycznych do projektu 
architektury (projekt akustyczny)” 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, 

tel. 14 633 46 00; fax 14 633 10 52.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mck.tarnow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Ocena  akustyczna  sali 
widowiskowej  wraz  ze  sporządzeniem  wytycznych  do  projektu  architektury  (projekt 
akustyczny). 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Wykonanie opracowania oceniającego własności akustyczne sali widowiskowej .
Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:

   - inwentaryzacja architektoniczna sali widowiskowej ,
- analizy geometryczne sali,
-  pomiar   odpowiedzi   impulsowej   dla   siatki  co   najmniej  20   punktów  pomiarowych
   usytuowanych na widowni przy dwóch położeniach źródła dźwięku,
- analiza wyników badań i wyznaczenia rozkładu następujących parametrów: czasu pogłosu 

     (T30),  czasu  wczesnego  zaniku  (EDT)  i  przejrzystości  dźwięku  (C80) w oktawowych 
      pasmach    częstotliwości   (125 Hz – 4kHz)   oraz   wskaźnika   transmisji   mowy   (STI) 
      z uwzględnieniem charakteru imprez,

- wstępnych wytycznych dotyczących poprawy komfortu akustycznego.
Uwaga.
-  Zamawiający  zobowiązany  jest  zachować  strefę  sceny  i  zaplecza  scenicznego  od 

zasadniczych  zmian/przebudowy.  Możliwe  są  zastosowania  dodatkowych  elementów 
poprawiających akustykę.

-  Zasadniczej modernizacji może podlegać strefa widowni.
-  W strefie widowni należy przewidzieć podział na dwie części.
-  Modernizacja akustyczna ma na celu dostosowanie pomieszczeń i systemów do aktualnie 

stawianych  wymogów  technicznych  i  parametrów  wymaganych  w  nowoczesnych 
centrach kultury.



 2. Wykonanie wytycznych akustyki do projektu architektury dla sali widowiskowej (projekt 
akustyczny).

Dokumentacja powinna zawierać następujące elementy:
   - ocena stanu obecnego akustyki,
   - koncepcja adaptacji akustycznej pomieszczeń ,
   - wytyczne co do ewentualnej ingerencji w geometrię sali (podział na dwie części) ,
   - wykaz  zalecanych  do  zastosowania  materiałów  wraz  ze współczynnikiem pochłaniania 
     dźwięku α,
   - obliczenia czasu pogłosu po proponowanej modernizacji akustycznej,
   - analiza (prognoza) warunków akustycznych na widowni i na scenie po modernizacji,
   - prezentacja wyników symulacji komputerowej właściwości akustycznych sali, ze 
     szczególnym naciskiem na parametry RT i STI,
   - opisy techniczne – zalecenia dotyczące rozmieszczenia materiałów,
   - wykaz wybranych elementów ochrony przed hałasem.

3. Wykonanie  projektu  rozszerzenia  istniejącego systemu nagłośnienia elektroakustycznego
     sali   widowiskowej   w  celu poprawienia   funkcji  akustycznych (uwzględnić istniejący 
     system  kinowy oraz system nagłośnienia sceny). 

Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:
- koncepcja systemów nagłośnienia z uwzględnieniem warunków akustycznych,
- obliczenia,
- dobór elementów toru elektroakustycznego,

4. Powyższe oceny i wytyczne  mają zostać wykonane w celu sporządzenia na ich podstawie 
projektu  architektonicznego,  po  zrealizowaniu  którego  zapewni  się  prawidłowe 
funkcjonowanie sali pod względem akustycznym dla: 

 - prezentacji muzycznych w tym: opera, jazz, rock, folklor, klasyka symfoniczna kameralna,
 - prezentacji teatralnych, 
 - kina,
 - konferencji.

5. Poszczególne części dokumentacji muszą zawierać:
- obliczenia zapotrzebowania na moc elektryczną,
- schematy połączeń i instalacji,
- dokładne rysunki okablowania.

6.  Wykonawca  może  dokonać  wizji  lokalnej  miejsca  prowadzenia  robót  po  uprzednim 
zgłoszeniu  tego  faktu  Zamawiającemu.  Koszty  dokonania  wizji  lokalnej  terenu  badań 
poniesie Wykonawca. Parametry techniczne sali przedstawia załącznik nr 6 do SIWZ.

7. Z uwagi na to, że prace wykonywane będą w budynku czynnym, w którym w dni pracujące 
oraz wolne odbywają się seanse oraz inne imprezy, wszystkie prace należy wykonywać tak, 
aby  nie  zakłócić  funkcjonowania  obiektu,  przy  jednoczesnym  zachowaniu  szczególnej 
ostrożności  w trakcie  wykonywanych  prac.  Wykonawca  opracuje  harmonogram realizacji 
prac,  w  którym  określi  czas  realizacji  poszczególnych  etapów  robót  oraz  związanych  z 
wykonaniem tych prac czasowych wyłączeń poszczególnych części obiektu. Harmonogram 
podlega zaopiniowaniu i akceptacji Zamawiającego. 

8.  Jeżeli  w  trakcie  prowadzonych  przez  Zamawiającego  postępowań  przetargowych  na 
wyłonienie  wykonawcy  projektu  architektonicznego  oraz  wykonawcy  modernizacji  jak 



również w trakcie wykonywania projektu architektonicznego i prac modernizacyjnych wpłyną 
pytania dotyczące  prac projektowych objętych  niniejszym postępowaniem, to Wykonawca 
w ramach  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  zawartej  w  ramach  niniejszego 
postępowania zobowiązany będzie do udzielenia  odpowiedzi  na te pytania w terminie nie 
dłuższym niż 2 dni od daty uzyskania treści pytania.

9.  Zamówienie  może  być  realizowane  z  udziałem  podwykonawców  z  tym,  
że Wykonawca jest zobowiązany w swojej ofercie wskazać, którą część zamówienia (zakres 
rzeczowy zamówienia) zamierza powierzyć podwykonawcy/om) do wykonania. 

10.   Dokumentacja winna być wykonana w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71313200-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
Dwa tygodnie od dnia podpisania umowy (14 dni).

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie.

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
○ Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 

spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie,  wykonali  minimum 1 ocenę akustyczną wraz z  wytycznymi  do 
projektu architektury akustycznej sali widowiskowej w obiekcie kultury o kubaturze 
sali min. 2 500m3. Wymaga się załączenia dokumentu potwierdzającego, że usługa 
została wykonana należycie.
 
Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  warunku  na  podstawie  analizy  treści 
oświadczenia i dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.1.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 

spełniania  warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
○ Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 

spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

○ Zamawiający  nie  stawia  szczegółowego  warunku.  Zamawiający  dokona  oceny 
spełniania warunku na podstawie analizy treści oświadczenia,  o którym mowa w 
pkt. III.4.1.

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 spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu, należy przedłożyć: 

○ wykaz  wykonanych  usług  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 
warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu  składania  ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  – 
w tym  okresie,   w  podaniem  przedmiotu  (w  tym  kubatury),  dat  wykonania 
i odbiorców  –  wg  załącznika  nr  4  do  SIWZ,  oraz  załączeniem  dokumentu 
potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane należycie,

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,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają 

wpisu do rejestru, 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 ofert,.
Osoby fizyczne składają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,  potencjale technicznym, osobach 
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów. 
Wykonawca  w  takiej  sytuacji  zobowiązany  jest  udowodnić  Zamawiającemu,  iż  będzie 
dysponował  zasobami  niezbędnymi  do  realizacji  zamówienia,  w  szczególności 
przedstawiając w tym celu w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu  do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów  na  okres  korzystania  z  nich  przy  wykonaniu 
zamówienia. 
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  III.4.3.1) 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  (wystawionym  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
W przypadku, gdy uprawnienie do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów nie wynika 
z dokumentu, o którym mowa w pkt III.4.2 lub innego dokumentu, do oferty dodatkowo 
należy załączyć stosowne upoważnienie (pełnomocnictwo).
Pełnomocnictwa złożone do przetargu mają być podpisane przez osobę upoważnioną do 
zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy 
przedstawić  w formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  notarialnie.  Pełnomocnictwo 
w sposób jednoznaczny ma określić do jakich czynności upoważniona jest osoba.

III.7)  Czy  ogranicza  się  możliwość ubiegania  się  o  zamówienie  publiczne  tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie.

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

brak.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych 
warunków zamówienia: www.csm.tarnow.pl zakładka „o nas” / „przetargi”
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum 
Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 Tarnów, sekretariat.
IV.4.4)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 16.05.2012 r. do godz. 11.00, miejsce: Centrum Sztuki Mościce, 33-101 Tarnów, 
ul. Traugutta 1, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

http://www.mck.tarnow.pl/


IV.4.16)  Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu  
ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy  nie  jest  wymagane. Od  dnia  01  marca  nazwę  „Mościckie  Centrum  Kultury” 
zastąpiono nazwą „Centrum Sztuki Mościce”.
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.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08.05.2012 r.

Tarnów, 08.05.2012 r.


