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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:332288-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia audiowizualne
2019/S 135-332288

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 132-323690)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Muzeum Niepodległości w Warszawie
al. Solidarności 62
Warszawa
00-240
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Więckowska
Tel.:  +48 533268223
E-mail: a.wieckowska@muzeumniepodleglosci.art.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.muzeum-niepodleglosci.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do sali wielofunkcyjnej i sali konferencyjnej w Pałacu
Przebendowskich / Radziwiłłów

II.1.2) Główny kod CPV
32321200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa i montaż sprzętu multimedialnego do sali wielofunkcyjnej i sali
konferencyjnej w Pałacu Przebendowskich / Radziwiłłów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony
został w załączniku nr 1 do SIWZ.

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

11/07/2019

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:323690-2019:TEXT:PL:HTML
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 132-323690

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Za spełnienie przedmiotowego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę posiadaniem
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszej niż 1 000 000 PLN
Powinno być:
Za spełnienie przedmiotowego warunku zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę posiadaniem
aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszej niż 1 000 000 PLN. Dla potwierdzenia spełnienia
ww. warunku udziału w postępowaniu wykonawca składa dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
Za spełnienie tego warunku Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) dostaw wraz uruchomieniem sprzętu multimedialnego o wartości każdej z
dostaw min. 1 000 000 PLN brutto
Powinno być:
Za spełnienie tego warunku zamawiający uzna wykazanie się przez wykonawcę wykonaniem w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) dostaw wraz uruchomieniem sprzętu multimedialnego o wartości każdej
z dostaw min. 1 000 000 PLN brutto. Dla potwierdzenia spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu
wykonawca składa wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert 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 zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Numer sekcji: III.2.1
Zamiast:
Powinno być:
Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawca składa:
— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
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— 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.
Dla potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez zamawiającego wykonawca
składa:
— schematy blokowe pełnej instalacji urządzeń AV dla każdej z 2 sal,
— karty katalogowe lub foldery producenta dla urządzeń wyspecyfikowanych w formularzu cenowym –
zamawiający dopuszcza możliwość złożenia kart katalogowych lub folderów w języku angielskim.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


