Bydgoszcz, dnia 05.11.2018 roku
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Numer sprawy: 8-PN-2018
Dot. Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla
Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury

Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA I MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej PZP, do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postępowania pn.
Zakup sprzętu i wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla
Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, realizowanego w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów
kultury.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. PZP udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
W związku wymaganiem zamawiającego dotyczącym przedstawienia 2 referencji dla część 1. o wartości 1.000
000,00 PLN brutto każda , informujemy, iż w ciągu ostatnich 3 lat zostały wykonane 3 największe dostawy
wyposażenia estradowego w ramach Zamówień Publicznych w Polsce na kwotę łączną 1.000 000,00 PLN brutto
( jeden milion złotych brutto)
Pytanie do części 1 wyposażenie estradowe
czy zamawiający dopuści do udziału i uzna referencje oferentów posiadających 3 dostawy wyposażenia
estradowego z ostatnich 3 lat na kwotę łączną minimum 1.000 000,00 PLN brutto
Pytanie 2
Czy Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w części dot. spełnienia
kryteriów posiadania zdolności technicznych i zawodowych dla Zadania nr 1 poprzez wykazanie się w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaniem należycie co najmniej trzech zadań, których
przedmiotem dostawy były krzesła orkiestrowe, pulpity orkiestrowe, w którego skład wchodziły wyłącznie krzesła
orkiestrowe, pulpity orkiestrowe, lampki do pulpitów, podesty dyrygenckie stojaki na instrumenty lub wózki
transportowe krzeseł i pulpitów orkiestrowych, o wartości min. 120.000,00 zł brutto każda?

Odpowiedź na Pytanie 1 i na Pytanie 2
Zamawiający zdecydował się na dokonanie modyfikacji warunku określonego w Rozdziale V, punkt 1 ppkt 3) lit.
a) SIWZ, niniejszy warunek otrzymuje brzmienie:
„a) Dla Zadania nr 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje co najmniej 2 zadania polegające na dostawie wyposażenia estradowego o wartości min.
300 000,00 zł brutto każde. Przez wyposażenie estradowe Zamawiający rozumie krzesła orkiestrowe, pulpity
orkiestrowe, stojaki na instrumenty, skrzynie transportowe na instrumenty, podesty orkiestrowe, wózki
transportowe na pulpity i krzesła orkiestrowe”.
Pytanie 3
pytanie do części 2 transportery
w związku z wymaganiem zamawiającego dotyczącym przedstawienie 2 referencji dla części 2 o wartości min.
50.000,00 PLN brutto każda , informujemy ,iż dostawy transporterów są elementem wyposażenia estrady
i rzadko wystawia się referencje na dostawę transporterów osobno , posiadane kwoty dostaw wózków
i transporterów są na mniejsze kwoty od wymaganych w zamówieniu
pytanie do części 2 transportery
w związku z faktem ,iż transportery i wózki są nieodłącznym elementem wyposażenie estrady ,czy zamawiający
rozszerzy i uzna referencje oferentów posiadających referencje na 3 dostawy wyposażenia estradowego z
ostatnich 3 lat na kwotę łączną minimum 1.000 000,00 PLN brutto , zwierające również transportery i wózki
Pytanie 4
Czy Zamawiający uzna za wystarczające spełnienie warunku udziału w postępowaniu, w części dot. spełnienia
kryteriów posiadania zdolności technicznych i zawodowych dla Zadania nr 2 poprzez wykazanie się w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonaniem należycie co najmniej dwóch zadań, których
przedmiotem dostawy było wyposażenie estradowe, czyli krzesła orkiestrowe i przynajmniej jeden wózek
transportowy do przewozu wyposażenia estradowego (krzeseł orkiestrowych) o wartości min. 55 000,00 zł brutto
każda.
Odpowiedź na Pytanie 3 i 4
Zamawiający w związku z informacją przekazaną przez wykonawców (oraz w celu doprecyzowania treści
warunku) dokonuje zmiany warunku określonego w Rozdziale V, punkt 1 ppkt 3) lit. b) SIWZ, który przyjmuje
brzmienie:
„b) Dla Zadania nr 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał lub w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych wykonuje co najmniej 2 zadania polegające na dostawie wyposażenia estradowego w skład,
którego wszedł min. 1 egzemplarz transportera na wyposażenie estradowe lub 1 egzemplarz wózka
transportowego,”.
Pytanie 5
W rozdziale VII SIWZ zamawiający pisze o wypełnieniu JEDZ. W systemie ESPD Zgodnie z SIWZ Wykonawca
musi wraz z ofertą złożyć oświadczenie, które ma być złożone w formie JEDZ stanowiące załącznik nr 6.
Załącznik nr 6 jest plikiem JEDZ w formacie PDF.
Czy zamawiający udostępni Wykonawcy plik JEDZ w formacie .xml, aby można było go wgrać do systemu
ESPD?
Odpowiedź
Tak, w załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający udostępnia stosowny plik .xml.
Pytanie 6

W którym miejscu należy wpisać hasło JEDZ w formularzu ofertowym? Zamawiający nie
określił/wskazał takiego miejsca.
Odpowiedź
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający przekazuję
zmodyfikowany załącznik do SIWZ – Formularz Ofertowy, w treści którego po słowach „Oferta została złożona na
……stronach podpisanych i ponumerowanych od nr ….do nr…..” Zamawiający dodał stwierdzenie: „Hasło do
odczytania JEDZ: ………………………………………………………………………………….
Zamawiający przypomina, że hasło winno być czytelne. Wszelkie wątpliwości, prowadzące do braku możliwości
odczytania JEDZ, tak co do użycia wielkich i małych liter, jak i każdej innej wątpliwości Zamawiający uzna, za
niedostarczenie JEDZ, co skutkować będzie wezwanie wykonawcy do złożenia JEDZ na podstawie art. 26 ust. 3
Ustawy.”.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a PZP dokonuje zmiany SIWZ w następującym
zakresie:
1. W Rozdziale V, punkt 1 ppkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) Dla Zadania nr 1: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 zadania polegające na dostawie wyposażenia
estradowego o wartości min. 300 000,00 zł brutto każde. Przez wyposażenie estradowe Zamawiający
rozumie krzesła orkiestrowe, pulpity orkiestrowe, stojaki na instrumenty, skrzynie transportowe na
instrumenty, podesty orkiestrowe, wózki transportowe na pulpity i krzesła orkiestrowe,”
2. W Rozdziale V, punkt 1 ppkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„b) Dla Zadania nr 2: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie - wykonał lub w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 zadania polegające na dostawie wyposażenia
estradowego w skład, którego weszły min. transportery na wyposażenie estradowe lub wózki
transportowe,”.
3. W miejsce dotychczasowego załącznika do SIWZ Zamawiający wprowadza załącznik do SIWZ Formularz ofertowy, stanowiący załącznik do niniejszego pisma.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Zamawiający wprowadza załącznik do SIWZ - formularz do wypełnienia JEDZ przy użyciu narzędzia
ESPD.

