
 

 

 

Nr zamówienia: AD.381.2.2017 

Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 145-299001 

Opole, dnia 1 sierpnia 2017 r. 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

DOSTAWA I MONTAŻ ELEMENTÓW SYSTEMU NAGŁOŚNIENIOWEGO, SYSTEMU OŚWIETLENIOWEGO WRAZ Z 

PROJEKTOREM MULTIMEDIALNYM, ORAZ DOSTAWA MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH, NA POTRZEBY SALI 

KAMERALNEJ NARODOWEGO CENTRUM POLSKIEJ PIOSENKI 

 

I. Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 01.08.2017 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z. 
2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ:  

1. Zmianie ulega termin składania ofert  
z dnia 08.09.2017 r. godz. 10:00  
na dzień 12.09.2017 r. godz. 10:00,  

2. Zmianie ulega termin otwarcia ofert  
z dnia 08.09.2017 r. godz. 10:30  
na dzień 12.09.2017 r. godz. 10:30.  

3. Zmianie ulega zapis pkt. 9.2. ppkt 3 litera a tiret drugi SIWZ, poprzez wykreślenie drugiej części zdania:  
Jest: 

 dla Części II zamówienia - nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu elementów 
systemu oświetlenia scenicznego dla obiektów kulturalnych, takich jak teatry, opery, filharmonie, sale 
koncertowe, sale widowiskowe, domy kultury, o wartości nie mniejszej niż 220 000 brutto każde, oraz 
nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu projektora multimedialnego wartości 
nie mniejszej niż 20 000 brutto każde, 

Powinno być 

 dla Części II zamówienia - nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie i montażu elementów 
systemu oświetlenia scenicznego dla obiektów kulturalnych, takich jak teatry, opery, filharmonie, sale 
koncertowe, sale widowiskowe, domy kultury, o wartości nie mniejszej niż 220 000 PLN brutto każde, 

4. Zmianie ulega zapis pkt. 9.2. ppkt 3 litera a tiret trzeci SIWZ, poprzez zmianę numeru części zamówienia:  
Jest: 

 dla Części II zamówienia - nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie systemu mikrofonów 
bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu dla obiektów kulturalnych, takich jak teatry, 
opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, domy kultury, o wartości nie mniejszej niż  
70 000 PLN brutto każde 

Powinno być 

 dla Części III zamówienia - nie mniej niż dwa zamówienia polegające na dostawie systemu mikrofonów 
bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu dla obiektów kulturalnych, takich jak teatry, 
opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, domy kultury, o wartości nie mniejszej niż  
70 000 PLN brutto każde 

5. Zmianie ulega zapis pkt. 9.2. ppkt 3 litera b zdanie pierwsze SIWZ, poprzez zmianę numeracji Części 
zamówienia oraz zmianę samego zapisu: 
Jest: 
b) dotyczy Części I oraz Części III zamówienia - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub 
zawodowych polega Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej 
jedną osobą posiadającą niezbędne kwalifikacje i minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w 
montażu i obsłudze oferowanych urządzeń i sprzętu. 



 

 

 

Powinno być: 
b) dotyczy Części I oraz Części II zamówienia - warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie 

lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych 
polega Wykonawca wykaże, że do realizacji zamówienia będzie dysponował co najmniej jedną osobą 
posiadającą kwalifikacje uprawniające do montażu, obsługi oferowanych urządzeń i szkolenia, oraz 
minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w montażu i obsłudze oferowanych urządzeń. 

6. Zmianie ulega zapis pkt. 13.1. SIWZ, poprzez określenie właściwych kwot dla II i III Części zamówienia 
Jest: 
13.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:  

1) w części I: w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);   
2) w części II: w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)   
3) w części III: w wysokości 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 

Powinno być 
13.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:  

1) w części I: w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);   
2) w części II: w wysokości 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)  
3) dla części III: w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 

 
II. Zamawiający wprowadza zmianę do treści ogłoszenia o zamówieniu w części dotyczącej składania odwołań. Został 

podany błędny termin wnoszenia odwołań: 

Numer sekcji: VI.4.3 - zmiana zapisu 
Zamiast: 
Odwołania wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
odstawę jego wniesienia jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w 
terminie 25 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób. 
Powinno być: 
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w 
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

 
III. Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał sprostowania ogłoszenia o zamówieniu również ze względu na 

uspójnienie treści ogłoszenia z treścią SIWZ, polegające na uzupełnieniu brakujących w ogłoszeniu zapisów, które 
znajdują się w SIWZ i nie ulegają zmianie, a które są wymagane w ogłoszeniu o zamówieniu na podstawie art. 41 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1. Numer sekcji: II.1.4 uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu 
Powinno być: 
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 
ustawy PZP 

2. Numer sekcji: III.1.1 uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu 
Powinno być: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają 
warunki udziału w postępowaniu, tj.: nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp i spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu.  
W zakresie wykazania spełniania warunków oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
Wykonawcy składają wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w formie Jednolitego 
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w 
rozdziale 10 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który polega na 
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – 
wykonawca ten, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w 
zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także JEDZ dotyczący 
tych podmiotów. 



 

 

 

3. Numer sekcji: III.1.2 uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu 
Powinno być: 
Warunki udziału w postępowaniu oraz wykazanie podstaw do wykluczenia z postępowania – tak jak w 
pktIII.1.1) 

4. Numer sekcji: VI.3  uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu 
Powinno być: 
Wykonawca (dot. wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na 
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany 
do przekazania Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą 
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

5. Numer sekcji: III.1.3  uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu 
Powinno być: 
Warunki udziału w postępowaniu oraz wykazanie podstaw do wykluczenia z postępowania – tak jak w 
pktIII.1.1) 

6. Numer sekcji: IV.2.7 uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu dodając zdanie trzecie 
Powinno być: 
Miejsce złożenia ofert: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole 

 


