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Dostawy - 85052-2018

24/02/2018    S39    - - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 
I. II. VI. VII.

Polska-Wrocław: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie

2018/S 039-085052

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 243-505693)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja II: Przedmiot

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Sekcja VII: Zmiany

I.1) Nazwa i adresy

Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego 
pl. Wolności 1 
Wrocław 
50-071 
Polska 
Osoba do kontaktów: Monika Szczucińska-Parczyk 
Tel.: +48 717159769 
E-mail: przetargi@nfm.wroclaw.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.nfm.wroclaw.pl/

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz urządzeń do projekcji
multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we
Wrocławiu
Numer referencyjny: ZP/PN/45/2017/NFM

II.1.2) Główny kod CPV

31000000
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oświetlenia scenicznego wraz z akcesoriami
oraz urządzeń do projekcji multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu. Poprzez dostawę przedmiotu zamówienia rozumieć
należy dostawę ww. przedmiotów do siedziby zamawiającego

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

20/02/2018
VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 243-505693

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505693-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:przetargi@nfm.wroclaw.pl?subject=TED
http://bip.nfm.wroclaw.pl/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:505693-2017:TEXT:PL:HTML
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VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: II.2.1
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:
Zamiast:
Dostawa rozdzielni, regulatorów mocy, okablowania, akcesoriów do oświetlenia
estradowego.
Powinno być:
Dostawa sprzętu oświetleniowego.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
1.Przenośne rozdzielnie elektryczne 32A – 4 komplety
2.Przenośne rozdzielnie elektryczne 63A – 2 komplety
3.Regulatory mocy 63A – 1 komplet składający się z 2 sztuk regulatorów mocy
Avolites Power Cube lub równoważnych wraz ze skrzynią transportową i
okablowaniem.
4.Regulator mocy 230V – 1 komplet składający się z 8 sztuk regulatorów mocy wraz z
akcesoriami
5.Przewody DMX – 1 komplet składający się z przewodów DMX klasy KLOTZ lub
równoważnych 110 Ohm ze złączami klasy Neutrik lub równoważnymi
6.Przewody zasilające powercon – 1 komplet składający się z przewodów klasy
Titanex lub równoważnych ze złączami powercon-powercon oraz powercon – wtyk
Unischuko 230V.
7.Przewody zasilające 16A – 1 komplet składający się z przewodów zasilających klasy
Titanex lub równoważnych ze złączami pojedynczymi gumowanymi Unischuko klasy
ABL lub równoważnymi
8.Haki do zawieszania opraw oświetleniowych na rurze – 1 komplet
9.Moduły zasilające - 1 komplet
10.Światło mierz z funkcją kolorymetru - 1 sztyka
11.Filtry barwne i korekcyjne – 1 komplet
12.Radiotelefony - 8 kompletów
Powinno być:
1.Oprawa oświetleniowa typu sunstrip - 18 kompletów SunStrip Active Mk2 lub
równoważny
2.Maszyna do wytwarzania mgły – 2 sztuki maszyn do wytwarzania mgły
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i
kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca spełni warunek udziału w
postępowaniu jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje z należytą starannością, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą
swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Przez
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia należy rozumieć dostawę:
2.1.a) Odpowiednio dla części nr 1 dostawę urządzeń oświetlenia estradowego o
wartości nie mniejszej niż 190000,00 PLN brutto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.
brutto);
2.1.b) Odpowiednio dla części nr 2 dostawę konstrukcji scenicznych o wartości nie
mniejszej niż 180000,00 PLN brutto (sto osiemdziesiąt tysięcy zł brutto)
2.1.c) Odpowiednio dla części 3 dostawę systemów sterowania oświetleniem
estradowym o wartości nie mniejszej niż 200000,00 PLN brutto (dwieście tysięcy
złotych brutto)
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2.1.d) Odpowiednio dla części 4 urządzeń do projekcji multimedialnej o wartości nie
mniejszej niż 300000,00 PLN brutto (trzysta tysięcy zł brutto).
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolności technicznej lub zawodowej: wykonawca spełni warunek udziału w
postępowaniu jeśli wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed terminem składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje z należytą starannością, co najmniej jedną dostawę odpowiadającą
swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Przez
dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia należy rozumieć dostawę:
2.1.a) Odpowiednio dla części nr 1 dostawę urządzeń oświetlenia estradowego o
wartości nie mniejszej niż 190 000,00 PLN brutto (sto dziewięćdziesiąt tysięcy zł.
brutto);
2.1.b) Odpowiednio dla części nr 2 dostawę konstrukcji scenicznych o wartości nie
mniejszej niż 180 000,00 PLN brutto (sto osiemdziesiąt tysięcy zł brutto)
2.1.c) Odpowiednio dla części 3 dostawę oświetlenia estradowego o wartości nie
mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto).
2.1.d) Odpowiednio dla części 4 urządzeń do projekcji multimedialnej o wartości nie
mniejszej niż 300 000,00 PLN brutto (trzysta tysięcy zł brutto).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
Zamawiający informuje, że zastosuje procedurę oceny ofert określoną w art. 24aa
ustawy Pzp.
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
a) Odpowiednio dla części 1 - 5800,00 PLN (słownie pięć tysięcy osiemset złotych
00/100
b) Odpowiednio dla części 2 -5470,00 PLN (słownie pięć tysięcy czterysta
siedemdziesiąt złotych 00/100)
c) Odpowiednio dla części 3 -12600,00 PLN (słownie dwanaście tysięcy sześćset
złotych 00/100)
d) Odpowiednio dla części 4 – 19600,00 PLN (słownie dziewiętnaście tysięcy sześćset
złotych 00/100)
3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,
przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego,
Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że środki zostały zaksięgowane na
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego
postępowania oraz znak postępowania nadany przez Zamawiającego tj.
ZP/PN/45/2017/NFM „Dostawa świetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz
urządzeń do projekcji multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu”. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być
wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem iż
łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W
takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego
postępowania jest wnoszone.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski 98 1020 5226 0000
6302 0348 3377
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
Powinno być:
Zamawiający informuje, że zastosuje procedurę oceny ofert określoną w art. 24aa
ustawy Pzp.
1. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść
wadium na czas związania ofertą.
2. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości:
a) Odpowiednio dla części 1 - 5 800,00 PLN (słownie pięć tysięcy osiemset złotych
00/100
b) Odpowiednio dla części 2 - 5 470,00 PLN (słownie pięć tysięcy czterysta
siedemdziesiąt złotych 00/100)
c) Odpowiednio dla części 3 - 1 800,00 PLN (słownie jeden tysiąc osiemset złotych
00/100).
d) Odpowiednio dla części 4 – 19 600,00 PLN (słownie dziewiętnaście tysięcy sześćset
złotych 00/100)
3. Wymagane wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert,
przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego,
Zamawiający będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank
prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdził, że środki zostały zaksięgowane na
koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na nazwę niniejszego
postępowania oraz znak postępowania nadany przez Zamawiającego tj.
ZP/PN/45/2017/NFM „Dostawa świetlenia scenicznego wraz z akcesoriami oraz
urządzeń do projekcji multimedialnej dla Narodowego Forum Muzyki im. Witolda
Lutosławskiego we Wrocławiu”. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być
wniesione przez jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem iż
łączna wysokość wniesionego wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W
takim przypadku składając wadium należy wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego
postępowania jest wnoszone.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy PKO Bank Polski 98 1020 5226 0000
6302 0348 3377
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 08/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 27/02/2018
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 08/03/2018
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Czas lokalny: 10:15
VII.2) Inne dodatkowe informacje:


