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Zamawiający:    Opole, dnia 4 sierpnia 2017 r 

Narodowe Centrum Polskiej Piosenki 

ul. Piastowska 14A 46-082 Opole 

Nr zamówienia: AD.381.2.2017    

 

 

Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

 

 

Dotyczy: zamówienia na Dostawę i montaż elementów systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz 

z projektorem multimedialnym, oraz dostawa mikrofonów bezprzewodowych, na potrzeby Sali kameralnej 

Narodowego Centrum Polskiej Piosenki 

 

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

I. W związku z prowadzonym postępowaniem do Zamawiającego w dniu 02.08.2017 r. wpłynęło pytanie od 

Wykonawcy dotyczące treści Specyfikacji istotnych Warunków zamówienia. Niniejszym Zgodnie z art. 38 ust. 1. 

Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn zm), 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

 

Dotyczy Części I – dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego 

 

PYTANIE NR 1: 

Ze specyfikacji wynika, że chcecie kupić głośniki firmy LAcoustics. Tego producenta reprezentuje w Polsce 

firma Audio Plus z Łomianek. Specyfikacja, jaką podaliście w zasadzie wyklucza innego producenta, a tym 

samym innego dostawcę. 

Proszę o informację czy jesteśmy zainteresowani otrzymaniem więcej niż jednej oferty. 

ODPOWIEDŹ: 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 1 sierpnia 

2017 r. pod numerem 2017/S 145-299001. Niniejszy przetarg jest procedurą otwartą skierowaną do 

podmiotów z całej Unii Europejskiej. Zamawiający informuje, że dla niniejszego przedmiotu zamówienia 

opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ma zastosowanie więcej niż jeden system 

nagłośnieniowy. 

 

II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że z uwagi na omyłkę w SIWZ nie prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zmianie ulegają zapisy Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia: 
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1.  w pkt 3.2. poprzez zmianę numeracji Części zamówienia 

Jest: 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. według podziału na 3 części: 

1) Część I – dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego,  

2) Część III – dostawa i montaż elementów systemu oświetleniowego wraz z projektorem multimedialnym, 

3) Część II – dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu. 

Powinno być: 

3.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. według podziału na 3 części: 

1) Część I – dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego,  

2) Część II – dostawa i montaż elementów systemu oświetleniowego wraz z projektorem multimedialnym, 

3) Część III – dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu. 

 

2. W Załączniku Nr 2 do SIWZ będącym wzorem formularza ofertowego, w pkt 4. : 

Jest: 

Część II zamówienia: dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu 

Powinno być 

Część III zamówienia: dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu 

 

Dyrektor NCPP  

Rafał Poliwoda 


