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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:220110-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Świętochłowice: Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
2013/S 128-220110

Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice,
ul. Katowicka 54, Osoba do kontaktów: Alicja Żebro, Świętochłowice41-600,

POLSKA. Tel.:  +48 323491850. Faks:  +48 323491851. E-mail: zp@swietochlowice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 25.6.2013, 2013/S 121-207587)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:92110000, 32322000, 32321200, 79930000, 79931000, 79932000, 79933000, 79934000, 39150000, 31500000,
32342410, 92312000, 71220000, 45450000, 45432100, 45421152
Produkcja filmów kinowych i wideo oraz podobne usługi
Urządzenia multimedialne
Urządzenia audiowizualne
Specjalne usługi projektowe
Usługi dekoracji wnętrz
Usługi projektowania wnętrz
Usługi towarzyszące usługom projektowym
Usługi projektowania mebli
Różne meble i wyposażenie
Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
Sprzęt dźwiękowy
Usługi artystyczne
Usługi projektowania architektonicznego
Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kładzenie i wykładanie podłóg
Instalowanie ścianek działowych
Zamiast:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3) Wykonanie, dostawa i montaż, na podstawie szczegółowych projektów wykonawczych zatwierdzonych przez
Zamawiającego do realizacji:
a) elementów scenografii i aranżacji wnętrz, w tym:
- elementów scenograficznych i plastycznych,
- elementów wykończeniowych, w tym: dekoracyjne wykończenie podłóg, malowanie, charakteryzacja
( wydruki) ścian i ścianek, malowanie i charakteryzacja sufitów (dekoracyjne elementy sufitowe), wykończenia – listwy,
maskownice, stopnice,
- ekspozytorów
- zabudowy urządzeń,
- zabudowy ekspozycyjnej,
b) modeli, stanowisk i instalacji: interaktywnych, multimedialnych,
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1.3.2. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje
lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj. a) projektantem posiadającym
uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz posiadającym minimum pięcioletnie
( 5 ) doświadczenie zawodowe w projektowaniu , w tym doświadczenie w zakresie opracowania i nadzoru nad realizacją
minimum jednego ( 1 ) projektu związanego z wykonaniem stałej instalacji multimedialnej, b) projektantem posiadającym
uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającym minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe, c)
projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń, d)
kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im
ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym
minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych, e) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im
ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym
minimum pięcioletnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi w zakresie telekomunikacji,
f) specjalistą w zakresie historii ( historyk ) specjalizującym się w problematyce Powstań Śląskich, g) reżyserem, który
ukończył studia wyższe na wydziale reżyserii filmowej bądź wydziale operatorskim oraz zrealizował debiut filmowy, który
miał swoją emisję w TV lub w kinie, h) językoznawcą, specjalizującym się w gwarze śląskiej. i) grafikiem komputerowym
posiadającym co najmniej średnie wykształcenie, minimum dwa ( 2 ) lata doświadczenia związanego z tworzeniem grafiki
i/lub animacji komputerowych
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
—.
Powinno być:

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
3) Wykonanie, dostawa i montaż, na podstawie szczegółowych projektów wykonawczych zatwierdzonych przez
Zamawiającego do realizacji:
a) elementów scenografii i aranżacji wnętrz, w tym:
— elementów scenograficznych i plastycznych,
— elementów wykończeniowych, w tym: dekoracyjne wykończenie podłóg, malowanie, charakteryzacja ( wydruki) ścian
i ścianek, malowanie i charakteryzacja sufitów (dekoracyjne elementy sufitowe), wykończenia – listwy, maskownice,
stopnice, – ekspozytorów, w tym ścianek i sufitów podwieszanych – zabudowy urządzeń – zabudowy ekspozycyjnej,
b) modeli, stanowisk i instalacji: interaktywnych, multimedialnych.
1.3.3. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje
lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.
a) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń oraz
posiadającym minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w projektowaniu, w tym doświadczenie w zakresie
opracowania i nadzoru nad realizacją minimum jednego (1) projektu związanego z wykonaniem stałej instalacji
multimedialnej;
b) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającym minimum pięcioletnie (5)
doświadczenie zawodowe;
c) projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń;
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d) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im
ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym
minimum pięcioletnie (5) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych;
e) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń zgodnie
z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym minimum 5-letnie ( 5 ) doświadczenie zawodowe w wykonawstwie
lub nadzorowaniu lub kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie telekomunikacji;
f) specjalistą w zakresie historii (historyk) specjalizującym się w problematyce Powstań Śląskich;
g) reżyserem, który ukończył studia wyższe na wydziale reżyserii filmowej bądź wydziale operatorskim oraz zrealizował
debiut filmowy, który miał swoją emisję w TV lub w kinie; h) językoznawcą, specjalizującym się w gwarze śląskiej;
i) grafikiem komputerowym posiadającym co najmniej średnie wykształcenie, minimum dwa (2) lata doświadczenia
związanego z tworzeniem grafiki i/lub animacji komputerowych;
j) projektantem posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu akustyki wnętrz;
k) projektantem posiadającym minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu i realizacji systemów
elektroakustycznych.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji:
30.09.2014
Inne dodatkowe informacje
Zamówienie będzie realizowanie od dnia podpisania umowy do 30.9.2014. Termin podpisania umowy Zamawiający
planuje na dzień 20.8.2013.


