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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Nowy Teatr Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Madalińskiego 10/16

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-513 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Nowy Teatr, ul. Rejtana 17/25,
02-516 Warszawa

Tel.: +48 223793300

Osoba do kontaktów:  Maciej Czeredys

E-mail:  maciej.czeredys@nowyteatr.org Faks:  +48 223793301

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.nowyteatr.org

Adres profilu nabywcy:  (URL) http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) http://www.nowyteatr.org/pl/nowyteatr/zamowienia-publiczne

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Zakup aparatury oświetlenia scenicznego, systemu nagłośnienia oraz sytemu wideo na potrzeby
Międzynarodowego Centrum Kultury Nowy Teatr w Warszawie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiot umowy obejmuje dostawę 5 części:
1. Aparatura oświetlenia scenicznego – część 1:
1) 2 szt. Wytwornicy mgły opisanej w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 2A do SIWZ,
2) 1 szt. Wytwornicy dymu opisanej w pkt. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 2A do SIWZ,
3) 6 szt. Rozdzielacza sygnału DMX/RDM (splitter) opisanego w pkt. 3 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ,
4) 10 szt. Bramek DMX/RDM opisanych w pkt. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 2A do SIWZ,
5) 2 szt. Interfejsu DMX/Ethernet opisanych w pkt. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ,
6) 2 szt. Nadajnika bezprzewodowego DMX opisanych w pkt. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ,
7) 6 szt. Odbiorników bezprzewodowych DMX opisanych w pkt. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2A do SIWZ.
2. System nagłośnienia – część 2:
1) 2 szt. Monitora (głośnika) odsłuchowego opisanego w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
2) 3 szt. Kart rozszerzeń do procesora zarządzania dźwiękiem opisanego w pkt. 2 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
3) 1 szt. Karty sieciowej do procesora zarządzania dźwiękiem opisanej w pkt. 3 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
4) 1 szt. Procesora efektowego opisanego w pkt. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 2B do SIWZ,
5) 1 szt. Słuchawek studyjnych zamkniętych opisanych w pkt. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
6) 1 szt. Rejestratora cyfrowego opisanego w pkt. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
7) 10 szt. Mikrofonów miniaturowych opisanych w pkt. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
8) 20 szt. Mikrofonów miniaturowych opisanych w pkt. 8 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
9) 2 szt. Mikrofonów instrumentalnych opisanych w pkt. 9 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
10) 2 szt. Mikrofonów instrumentalnych opisanych w pkt. 10 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
11) 2 szt. Mikrofonów instrumentalnych opisanych w pkt. 11 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
12) 2 szt. Mikrofonów instrumentalnych opisanych w pkt. 12 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
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13) 2 szt. Mikrofonów instrumentalnych opisanych w pkt. 13 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
14) 8 szt. Statywów mikrofonowych opisanych w pkt. 14 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ,
15) 2 szt. Statywów mikrofonowych opisanych w pkt. 15 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2B do SIWZ.
3. System nagłośnienia – część 3:
1) 2 szt. Głośników niskotonowych typu subwoofer (moduł basowy) pasywny opisanych w pkt. 1
Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ,
2) 9 szt. Odbiorników podwójnych do systemu bezprzewodowego opisanych w pkt. 2Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ,
3) 10 szt. Nadajników miniaturowych do systemu bezprzewodowego opisanych w pkt. 3 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ,
4) 10 szt. Mikrofonów miniaturowych opisanych w pkt. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ,
5) 2 szt. Mikrofonu instrumentalnego do bębna basowego opisanego w pkt. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ.
6) 6 szt. Mikrofonu instrumentalnego opisanego w pkt. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2C do SIWZ.
4. System wideo – część 4:
1) 2 szt. Projektora multimedialnego opisanego w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
2) 2 szt. Obiektywów do projektora multimedialnego opisanych w pkt. 2 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
3) 1 szt. Stacja robocza do zarządzania i odtwarzania multimediów w czasie rzeczywistym w wirtualnym
środowisku 3D opisana w pkt. 3 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D
do SIWZ,
4) 1 szt. Aplikacja (oprogramowanie) do tworzenia interakcji oraz zaplanowanych zdarzeń i scenariuszy opisana
w pkt. 4 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
5) 1 szt. Stacja robocza do kompozycji i odtwarzania multimediów w czasie rzeczywistym w wirtualnym
środowisku 3D opisana w pkt. 5 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D
do SIWZ,
6) 2 szt. Kamer obrotowych opisanych w pkt. 6 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 2D do SIWZ,
7) 2 szt. Kompaktowych kamer cyfrowych opisanych w pkt. 7 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
8) 50 szt. Paneli LED do tworzenia modułowej ściany wideo opisanych w pkt. 8 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
9) 1 szt. Urządzenie do profesjonalnej obróbki obrazu (skaler / konwerter) opisane w pkt. 9 Szczegółowego
opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
10) 6 szt. Wzmacniaczy sygnału wideo i dźwięku (tzw. extender) opisanych w pkt. 10 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
11) 6 szt. Wzmacniaczy sygnału wideo i dźwięku (tzw. extender) opisanych w pkt. 11 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
12) 3 szt. Przełączników sieciowych (switch) opisanych w pkt. 12 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
13) 12 szt. Kabli HDMI – DVI-D (Dual Link) opisanych w pkt. 13 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ,
14) 300 m. Kabla sygnałowego (sieciowego) opisanego w pkt. 14 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia
stanowiącego Załącznik nr 2D do SIWZ.
5. Aparatura oświetlenia scenicznego – część 5:
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1) 4 szt. Ruchomych głowic opisanych w pkt. 1 Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego
Załącznik nr 2E do SIWZ,

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 31500000  
Dodatkowe przedmioty 31520000  
 32342410  
 31000000  
 32351000  
 32340000  
 32342100  
 32342450  
 32333200  
 32333400  
 32343000  
 38652120  
 32322000  
 48520000  
 32351100  
 32520000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
INW.26.3.2015 , ZP/PN/2/06/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ECAS_nblzejan
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-084280   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 123-224947  z dnia:  30/06/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
25/06/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.1

Zamiast:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, o udzielenie Zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
2. udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, co do
których brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.

Powinno być:

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, o udzielenie Zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy,
którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1) posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i
doświadczenia;
3) dysponowania odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
2. udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, co do
których brak jest podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

7 / 19

3. Zamawiający ustala następujące
szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu:
1) Wykonawca biorący udział
w postępowaniu musi wykazać
w zakresie warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania-
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku odnośnie
każde z 5 części zamówienia;
2) Wykonawca biorący udział
w postępowaniu musi wykazać
w zakresie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego wiedzy
i doświadczenia, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy:
a) dla części 1 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
aparatury oświetlenia scenicznego
na potrzeby teatru, opery lub innej
podobnej instytucji kultury o wartości
takiej dostawy nie mniejszej niż 130
000 zł netto,
b) dla części 2 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
systemu nagłośnienia na potrzeby
teatru, opery lub innej podobnej
instytucji kultury o wartości takiej
dostawy nie mniejszej niż 50 000 zł
netto,
c) dla części 3 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
systemu nagłośnienia na potrzeby
teatru, opery lub innej podobnej
instytucji kultury o wartości takiej
dostawy nie mniejszej niż 230 000 zł
netto,
d) dla części 4 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
systemu wideo na potrzeby teatru,
opery lub innej podobnej instytucji
kultury o wartości takiej dostawy nie
mniejszej niż 550 000 zł netto,
e) dla części 5 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
aparatury oświetlenia scenicznego
na potrzeby teatru, opery lub innej
podobnej instytucji kultury o wartości

3. Zamawiający ustala następujące
szczegółowe warunki udziału w
postępowaniu:
1) Wykonawca biorący udział
w postępowaniu musi wykazać
w zakresie warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania-
Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny
spełniania tego warunku odnośnie
każde z 5 części zamówienia;
2) Wykonawca biorący udział
w postępowaniu musi wykazać
w zakresie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego wiedzy
i doświadczenia, że w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest
krótszy:
a) dla części 1 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
aparatury oświetlenia scenicznego
na potrzeby teatru, opery lub innej
podobnej instytucji kultury o wartości
takiej dostawy nie mniejszej niż 130
000 zł netto,
b) dla części 2 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
systemu nagłośnienia na potrzeby
teatru, opery lub innej podobnej
instytucji kultury o wartości takiej
dostawy nie mniejszej niż 50 000 zł
netto,
c) dla części 3 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
systemu nagłośnienia na potrzeby
teatru, opery lub innej podobnej
instytucji kultury o wartości takiej
dostawy nie mniejszej niż 230 000 zł
netto,
d) dla części 4 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
systemu wideo na potrzeby teatru,
opery lub innej podobnej instytucji
kultury o wartości takiej dostawy nie
mniejszej niż 550 000 zł netto,
e) dla części 5 - zrealizował w tym
okresie: co najmniej jedną dostawę
aparatury oświetlenia scenicznego
na potrzeby teatru, opery lub innej
podobnej instytucji kultury o wartości
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takiej dostawy nie mniejszej niż 120
000 zł netto.
4. W przypadku złożenia przez
Wykonawców dokumentów
zawierających dane w innych
walutach niż polska Zamawiający
dla celów przeliczeniowych przyjmie
średni kurs tej waluty ogłoszony
przez NBP i obowiązujący w
dniu wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia – wysłania
do odpowiedniego publikatora
ogłoszenia o zamówieniu.
5. Brak podstaw do wykluczenia:
Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie przedmiotowego
zamówienia zobowiązani są do
wykazania braku podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia
warunków, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy Pzp.
6. Sposób dokonywania oceny
spełniania warunków udziału w
postępowaniu:
1) ocena spełniania warunków
dokonywana będzie zgodnie z
formułą spełnia – nie spełnia, na
podstawie złożonych wraz z ofertą
dokumentów oraz oświadczeń,
których wykaz zawiera rozdział XI
SIWZ,
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5) brak jakiegokolwiek oświadczenia
lub dokumentu wymienionego
w rozdziale XI SIWZ spowoduje
wykluczenie Wykonawcy z ubiegania
się o udzielenie zamówienia
publicznego, z zastrzeżeniem art. 26
ust. 3 ustawy Pzp,
6) złożenie przez Wykonawcę
nieprawdziwych informacji,
mających wpływ na wynik
prowadzonego postępowania
spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania, na podstawie art. 24
ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp.
7. Zamawiający oceni spełnianie
warunków przez wykonawców
na podstawie przedstawionych
przez wykonawców dokumentów i
oświadczeń, o których mowa poniżej.
1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków określonych w art. 22 ust.
1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SIWZ.
2) Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy
Pzp, wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
4) Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne
i społeczne, lub potwierdzenie,
że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
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rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
5) Aktualne informacje z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
oraz w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
Pzp, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
7) Wypełniony wykaz wykonanych
dostaw - w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunków
wiedzy i doświadczenia - w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane
oraz załącznikiem dowodów, czy
zostały wykonane należycie –
sporządzony zgodnie ze wzorem
– wzór wykazu określony został w
załączniku nr 5 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej
mogą być:
- poświadczenia;
- w przypadku zamówień na dostawy
– oświadczenie wykonawcy –
jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia, o którym mowa
wyżej.
Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dokumentów, o
których mowa powyżej w przypadku
gdy Zamawiający jest podmiotem,
na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie zostały wcześniej
wykonane.
W razie konieczności, szczególnie
gdy wykaz głównych dostaw
lub dowody, o których mowa
wyżej, wzbudzą wątpliwości
Zamawiającego lub gdy z dokumentu
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wynika, że zamówienie nie zostało
wykonane lub zostało wykonane
nienależycie, Zamawiający może
zwrócić się bezpośrednio do
właściwego podmiotu, na rzecz
którego dostawy były lub miały
zostać wykonane, o przedłożenie
dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio
zamawiającemu.
8) Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia,
zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował tymi zasobami w
trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby wykonania zamówienia.
Zobowiązania podmiotów trzecich
(forma i treść):
a) do zachowania pisemnej formy
czynności prawnej wystarcza
złożenie własnoręcznego podpisu
na dokumencie obejmującym
treść oświadczenia woli. Gdy
dowodem dysponowania zasobami
podmiotów trzecich wybranym przez
wykonawcę, jest zobowiązanie
podmiotu trzeciego, musi ono
przybrać formę pisemną i nie jest
dopuszczalna inna forma, w tym
kopia dokumentu potwierdzona za
zgodność z oryginałem.
b) wykonawca powołujący się
na potencjał innych podmiotów
powinien, w świetle przepisu
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
przedstawić Zamawiającemu dowód,
z którego w sposób jednoznaczny
będzie wynikać, że zasoby
na które się powołuje zostaną
mu udostępnione do realizacji
przedmiotowego zamówienia
publicznego. Udowodnienie
dysponowania wymienionymi w
art. 22 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy Pzp
zasobami powinno obejmować
wykazanie faktu udostępnienia
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wykonawcy zasobów podmiotu
trzeciego, a także wykazanie,
że podmiot udzielający zasobu
wykonawcy ubiegającemu
się o zamówienie publiczne
rzeczywiście nim dysponuje.
Treść zobowiązania podmiotu
trzeciego powinna określać: kto jest
podmiotem przyjmującym zasoby,
zakres zobowiązania podmiotu
trzeciego, czego konkretnie dotyczy
zobowiązanie oraz w jaki sposób
będzie ono wykonane, w tym jakiego
okresu dotyczy oraz powinna
zawierać wyraźne nawiązanie do
uczestnictwa tego podmiotu w
wykonaniu zamówienia lub jego
braku.
c) wykonawca powołujący się
na potencjał innych podmiotów
powinien, w świetle przepisu art.
26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić
Zamawiającemu dowód, z którego w
sposób jednoznaczny będą wynikać
poniższe aspekty:
- zakres dostępnych wykonawcy
zasobów innego podmiotu,
- sposobu wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia,
- charakter stosunku, jaki będzie
łączył wykonawcę z innym
podmiotem,
- zakresu i okresu udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia
9) Informację banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo – kredytowej,
w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych
lub zdolność kredytową wykonawcy:
a) dla części 1 w kwocie nie
mniejszej niż 130 000,00 zł,
b) dla części 2 w kwocie nie
mniejszej niż 50 000 zł,
c) dla części 3 w kwocie nie
mniejszej niż 230 000 zł,
d) dla części 4 w kwocie nie
mniejszej niż 550 000 zł,
e) dla części 5 w kwocie nie
mniejszej niż 120 000 zł,
wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert, z zastrzeżeniem
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postanowienia art. 26 ust. 2c ustawy
Pzp oraz posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia:
a) dla części 1 w kwocie nie
mniejszej niż 130 000 zł,
b) dla części 2 w kwocie nie
mniejszej niż 50 000 zł,
c) dla części 3 w kwocie nie
mniejszej niż 230 000 zł,
d) dla części 4 w kwocie nie
mniejszej niż 550 000 zł,
e) dla części 5 w kwocie nie
mniejszej niż 120 000 zł,
a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia:
a) dla części 1 w kwocie nie
mniejszej niż 130 000 zł,
b) dla części 2 w kwocie nie
mniejszej niż 50 000 zł,
c) dla części 3 w kwocie nie
mniejszej niż 230 000 zł,
d) dla części 4 w kwocie nie
mniejszej niż 550 000 zł,
e) dla części 5 w kwocie nie
mniejszej niż 120 000 zł,
Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunku, o którym mowa
w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
polega na zdolnościach finansowych
innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy
Pzp, wymaga się przedłożenia
powyższej informacji dotyczącej tych
podmiotów.
10) Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia ¬ na załączniku nr 4
do SIWZ.
11) Informacja dotycząca
przynależności Wykonawcy do
tej samej grupy kapitałowej na
załączniku nr 6 do SIWZ.
12) W przypadku, gdy ofertę w
imieniu wykonawcy podpisuje
pełnomocnik (osoba nie umocowana
do tych czynności w dokumentach
rejestracyjnych firmy), do oferty
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rejestracyjnych firmy), do oferty
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należy załączyć pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane
przez osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy;
pełnomocnictwo należy złożyć w
oryginale albo kopii potwierdzonej
za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
13) Wykonawcy ubiegający się
wspólnie o udzielenie zamówienia
zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika stosownie do
postanowień art. 23 ust. 2 ustawy
Pzp.
14) W celu wykazania spełnienia
warunków udziału określonych w
rozdz. X ust. 3 SIWZ wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia zobowiązani są do
złożenia dokumentu, o którym
mowa w pkt. 1) powyżej, który
podpisuje pełnomocnik wykonawców
występujących wspólnie.
15) W celu wykazania spełnienia
warunków udziału określonych w
rozdz. X ust. 3 SIWZ wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia zobowiązani są do
złożenia dokumentów, wymienionych
w pkt. 7), 8), 10) powyżej,
a przypadku, gdy wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia wykazując spełnienie
warunków udziału, polegać
będą na wiedzy i doświadczeniu
innych podmiotów, dokumentu,
wymienionego w pkt. 9) powyżej;
przedmiotowe dokumenty w imieniu
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia składa
pełnomocnik, z tym, że dokument,
o którym mowa w pkt. 9) podpisuje
osoba uprawniona do reprezentacji
podmiotu udostępniającego
potencjał.
16) W celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia, każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia
zobowiązany jest do złożenia
dokumentów, wymienionych w pkt.
2), 3), 4), 5), 6), 11), 12) powyżej.
17) Dokumenty są składane w
oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.
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18) Jeżeli wykonawca, wykazując
spełnianie warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, polega na zasobach innych
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty
te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, wykonawca
zobowiązany jest do złożenia w
odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt.
2), 3), 4), 5), 6), 11) powyżej.
19) W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku innych podmiotów, na
zasobach których wykonawca
polega na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z oryginałem odpowiednio
przez wykonawcę lub te podmioty.
20) Jeżeli, w przypadku wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.
1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,
10 i 11 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
ofert, z tym że w przypadku gdy w
miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń
- zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
21) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których
mowa w:
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a) pkt 2), 3), 4), 5) (w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy Pzp) - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczaniem podatków,
opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu,
- nie orzeczono wobec niego zakazu
ubiegania się o zamówienie;
b) pkt 5) i pkt 6) (w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8, 10 i 11 ustawy Pzp) - składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której
dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11 ustawy Pzp.
22) Dokumenty, o których mowa
w pkt 22) ppkt a) tiret pierwsze i
trzecie oraz ppkt b), powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo
składania ofert. Dokument, o
którym mowa w pkt 22) ppkt a) tiret
drugie, powinien być wystawiony
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
23) Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt
22), zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju
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gospodarczego odpowiednio kraju
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miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania,
lub przed notariuszem. Wymagania
opisane w pkt 23) stosuje się
odpowiednio.
24) W przypadku wątpliwości co
do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych
organów, odpowiednio, miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, z wnioskiem
o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego
dokumentu.
25) Dokument sporządzony w języku
obcym musi być złożony wraz z
tłumaczeniem na język polski.
26) W przypadku, gdy Wykonawca
jako załącznik do oferty, dołączy
kopię jakiegoś dokumentu, musi ona
być potwierdzona za zgodność z
oryginałem na każdej stronie przez
osobę podpisującą ofertę.
27) W przypadku, gdy załączona
do oferty kserokopia dokumentu
jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości, co do jej prawdziwości,
Zamawiający może żądać
przedstawienia oryginału lub
notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu.
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do treści dokumentu złożonego
przez wykonawcę mającego
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamawiający może
zwrócić się do właściwych
organów, odpowiednio, miejsca
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27) W przypadku, gdy załączona
do oferty kserokopia dokumentu
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28) Karty katalogowe zgodnie ze
Szczegółowym Opisem Przedmiotu
Zamówienia dla części 1-5.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.2.

Zamiast:

Wykonawca biorący udział w
postępowaniu musi wykazać
w zakresie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, że
posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową –
a) dla części 1 - w wysokości
minimum 130 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 130 000,00 zł, a w przypadku jej

Powinno być:

Wykonawca biorący udział w
postępowaniu musi wykazać
w zakresie warunku udziału w
postępowaniu dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, że
posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową –
a) dla części 1 - w wysokości
minimum 130 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 130 000,00 zł, a w przypadku jej
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braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 130 000,00 zł,
b) dla części 2 - w wysokości
minimum 50 000,00 zł oraz warunek
ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 50 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 50 000,00 zł,
c) dla części 3 - w wysokości
minimum 230 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 230 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 230 000,00 zł,
d) dla części 4 - w wysokości
minimum 550 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 550 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 550 000,00 zł,
e) dla części 5 - w wysokości
minimum 120 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli

braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 130 000,00 zł,
b) dla części 2 - w wysokości
minimum 50 000,00 zł oraz warunek
ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 50 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 50 000,00 zł,
c) dla części 3 - w wysokości
minimum 230 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 230 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 230 000,00 zł,
d) dla części 4 - w wysokości
minimum 550 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli
Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 550 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 550 000,00 zł,
e) dla części 5 - w wysokości
minimum 120 000,00 zł oraz
warunek ten zostanie spełniony, jeśli
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Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
zgodnej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 120 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 120 000,00 zł,

Wykonawca posiada opłaconą polisę
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem niniejszego
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 120 000,00 zł, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający,
że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą
niż 120 000,00 zł.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/07/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-095470
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