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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:418276-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Swarzędz: Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
2017/S 203-418276

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 201-413186)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Swarzędz
777-30-98-737
ul. Rynek 1
Swarzędz
62-020
Polska
Osoba do kontaktów: Sylwia Grąbczewska
Tel.:  +48 616512406
E-mail: zamowienia@swarzedz.pl 
Faks:  +48 616512211
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.swarzedz.eu

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Wyposażenie multimedialne wraz z niezbędnymi aplikacjami dla swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki
Zlokalizowanego przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu w ramach formuły „Projektuj i realizuj”.
Numer referencyjny: WZP.271-50/2017

II.1.2) Główny kod CPV
32320000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie nowo zaadaptowanego budynku Remizy Strażackiej na cele
Swarzędzkiego Centrum Historii i Sztuki przy ul. Bramkowej 6 w Swarzędzu. Zamawiający zakłada wyposażyć
Muzeum w atrakcyjne aplikacje i sprzęt multimedialny, który w sposób atrakcyjny pozwoli na prezentowanie
historii i tradycji miasta i gminy. Wyposażenie i funkcjonalność obiektu ma pozwolić równolegle na promocję
wydarzeń kulturalnych z możliwością organizowania w tym obiekcie wystaw czasowych. Działania inwestycyjne,
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przyczynią się do poprawy stanu technicznego obiektu oraz zwiększą dostępność turystów do zbiorów.
Powstanie miejsce, w którym turysta będzie mógł odpocząć, nie przerywając kontaktu ze sztuką. Tym samym
realizacja inwestycji przyczyni się do stworzenia optymalnych warunków do prowadzenia działalności kulturalnej
przez Gminę Swarzędz.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/10/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 201-413186

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
— co najmniej dwie multimedialne ekspozycje, w tym co najmniej jedną muzealną ekspozycję multimedialną o
wartości minimum 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych PLN),
— co najmniej dwa projekty wykonawcze ekspozycji muzealnej lub wystawy, których elementami były między

innymi stanowiska interaktywne i/lub oświetlenia o powierzchni co najmniej 200 m2;
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które pełnić będą następujące funkcje:
Kierownik Projektu – minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie
zawodowe w roli Kierownika Projektu, która – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert – pełniła funkcję kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach o podobnym charakterze do
przedmiotowego zamówienia, o wartości zamówienia 500 000 PLN brutto każdy (pięćset tysięcy PLN). Za
projekt o podobnym charakterze Zamawiający uzna instalacje multimedialne i audiowizualne.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa niżej.
3. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedstawienia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
4. w przypadku oferty składanej wspólnie lub w sytuacji gdy wykonawca korzysta z potencjału podmiotu
trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, ww. warunki łącznie musi spełniać co najmniej
jeden wykonawca lub podmiot trzeci.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:
— co najmniej dwie multimedialne ekspozycje, w tym co najmniej jedną muzealną ekspozycję multimedialną o
wartości minimum 500 000 PLN brutto (pięćset tysięcy złotych PLN),
— co najmniej dwa projekty wykonawcze ekspozycji muzealnej lub wystawy, których elementami były między
innymi stanowiska interaktywne i/lub oświetlenia o powierzchni co najmniej 200 m²;
b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które pełnić będą następujące funkcje:
Kierownik Projektu – minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie
zawodowe w roli Kierownika Projektu, która – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert – pełniła funkcję kierownika Projektu w co najmniej dwóch projektach o podobnym charakterze do
przedmiotowego zamówienia, o wartości zamówienia 500 000 PLN brutto każdy (pięćset tysięcy PLN). Za
projekt o podobnym charakterze Zamawiający uzna instalacje multimedialne i audiowizualne.
2. Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na zasadzie „spełnia – nie spełnia” na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, o których mowa niżej.
3. W celu potwierdzenia spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu zamawiający żąda przedstawienia
następujących oświadczeń i dokumentów:
a) wykazu dostaw lub usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie,wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały
wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
4. w przypadku oferty składanej wspólnie lub w sytuacji gdy wykonawca korzysta z potencjału podmiotu
trzeciego na zasadach, o których mowa w art. 22a ustawy Pzp, ww. warunki łącznie musi spełniać co najmniej
jeden wykonawca lub podmiot trzeci.
Numer sekcji: VI.3
Zamiast:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24. ust.1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia poprzez przedstawienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w §5 pkt 1-4 oraz pkt
10rozporządzenia, tj.:
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
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— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
3. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
4. Do wniosku o dopuszczenie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
a) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania
5. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust.
2dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument w pliku XML, jak
również w wersji edytowalnej wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I jest zamieszczony na
stronie internetowej Zamawiającego.
Powinno być:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24. ust.1 ustawy Pzp i art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy zobowiązani są do wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia poprzez przedstawienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w § 5 pkt 1-4 oraz pkt 10
rozporządzenia, tj.:
— informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu,
— odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
— oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności,
— oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne
3. W niniejszym postępowaniu mają zastosowanie art. 26 ust. 2f ustawy Pzp.
4. Do wniosku o dopuszczenie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
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a) spełnia warunki udziału w postępowaniu,
b) nie podlega wykluczeniu z postępowania
5. Oświadczenie, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „Jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument w pliku XML, jak również
w wersji edytowalnej wypełniony przez Zamawiającego w zakresie Części I jest zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w przypadku
braku wymaganych dokumentów wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, składają odpowiadające im
dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


