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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:304281-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Opole: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
2017/S 147-304281
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 145-299001)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Narodowe Centrum Polskiej Piosenki
ul. Piastowska 14A
Opole
45-082
Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Szagdaj-Ryśniak
Tel.: +48 774531127-21
E-mail: sekretariat@ncpp.opole.pl
Faks: +48 774538814
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ncpp.opole.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem
multimedialnym, oraz dostawa mikrofonów bezprzewodowych, na potrzeby Sali kameralnej Narodowego
Centrum.
Numer referencyjny: AD.381.2.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
32000000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż, kalibracja i strojenie fabrycznie nowych urządzeń
systemu nagłośnieniowego, systemu oświetleniowego wraz z projektorem, oraz dostawa fabrycznie nowych
mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu, na potrzeby Sali kameralnej
Narodowego Centrum Polskiej Piosenki przy ul. Piastowskiej 14a w Opolu, w zakresie i na warunkach
określonych w SIWZ z załącznikami i wzorze umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również szkolenie
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personelu Zamawiającego w częściach zamówienia dotyczących dostawy urządzeń systemu nagłośnieniowego
i systemu oświetleniowego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. według podziału na 3 części:
1. dostawa i montaż elementów systemu nagłośnieniowego,
2. dostawa i montaż elementów systemu oświetleniowego wraz projektorem multimedialnym,
3. dostawa mikrofonów bezprzewodowych z bezprzewodowym systemem odsłuchu.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/08/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 145-299001

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Powinno być:
[Uściślenie z treścią SIWZ – dodaje się zapis w ogłoszeniu]
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy
Pzp.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
[Uspójnienie z treścią SIWZ – uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu]
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.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Powinno być:
[Uspójnienie z treścią SIWZ – uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu]
Warunki udziału w postępowaniu oraz wykazanie podstaw do wykluczenia z postępowania – tak jak w pkt
III.1.1).
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zmieniono zapis
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Zamiast:
2) 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 o wartości nie mniejszej niż
20 000 brutto każde,
Powinno być:
2) 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,
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Powinno być:
[Uspójnienie z treścią SIWZ – uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu]
Warunki udziału w postępowaniu oraz wykazanie podstaw do wykluczenia z postępowania – tak jak w pkt
III.1.1).
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
3) 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:
[Uspójnienie z treścią SIWZ – omyłka pisarska w ogłoszeniu dot. nr części zamówienia]
3) 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,
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zmiana zapisu
Zamiast:
2. 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:
2. 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.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
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Zamiast:
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 12/09/2017
Czas lokalny: 10:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Powinno być:
[Uspójnienie z treścią SIWZ – dodaje się zapis w ogłoszeniu]
Miejsce złożenia ofert: Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, ul. Piastowska 14A, 45-082 Opole.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zmiana zapisu
Zamiast:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
1) w części I: w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);
2) w części II: w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)
3) w części III: w wysokości 3 300 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Powinno być:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości:
1) dla części I: w wysokości 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100);
2) dla części II: w wysokości 3 300 PLN (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100)
3) dla części III: w wysokości 1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
Powinno być:
[Uspójnienie z SIWZ – uzupełniono brakujący zapis w ogłoszeniu]
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.
Numer sekcji: VI.4.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zmiana zapisu
Zamiast:
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Odwołania 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 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.
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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