Nr zamówienia: AD.381.2.2017
Numer ogłoszenia w Dz.U. : 2017/S 145-299001
Opole, dnia 4 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

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 04.08.2017 r.
Zamawiający informuje, że w treści SIWZ wystąpiły omyłki nie prowadzące do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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. w pkt 3.2. (str. 3 SIWZ) 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 zapisie przed pkt 10.7 (str. 9 SIWZ) poprzez wpisanie właściwego numeru ustępu art. 26 ustawy PZP
Jest:
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
Powinno być
Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:
3. W pkt 18.2 zdanie ostatnie (str. 17 SIWZ), poprzez wpisanie właściwej liczby
Jest:
Liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena” wynosi maksymalnie 20 pkt.
Powinno być
Liczba punktów badanej oferty w kryterium „cena” wynosi maksymalnie 60 pkt.
4. W pkt 19.3 (str. 18 SIWZ) poprzez wskazanie właściwej podstawy prawnej
Jest:

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu
przewidzianego w art. 94 ust. 1 lub w ust. 2 lit. a) ustawy Pzp
Powinno być
Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego po upływie terminu
przewidzianego w art. 94 ust. 1 pkt. 1 lub w ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp
5. W Załączniku Nr 2 do SIWZ będącym wzorem formularza ofertowego, w pkt 4 (str. 36) :
Jest:
Część II zamówienia: dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu
Powinno być
Część III zamówienia: dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu
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