Bydgoszcz, dnia 19.11.2018 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

MODYFIKACJA SIWZ
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) w celu doprecyzowania zapisów SIWZ Zamawiający dokonuje
następujących zmian:
1. Rozdział I SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz
godziny kontaktów z Zamawiającym: 8.00 – 15.00.
Tel. (052) 321 04 67,
http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl”
2. Rozdział III SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu
i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, dofinansowanego ze
środków finansowych Unii Europejskiej.
2.
Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane przez Unię
Europejską w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Bydgoszczy, który uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych z 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, nr umowy o dofinansowanie:
POIS.08.01.00-00-0020/17-00.
3.
Zakres zamówienia został podzielony na zadania, które obejmują:
a.
Zadanie 1 – Wyposażenie estradowe
b.
Zadanie 2 – Transportery
c.
Zadanie 3 - Transporter do fortepianów
d.
Zadanie 4 – Podest dla Chóru i Przenośna estrada
e.
Zadanie 5 – Ekran wielkoformatowy oraz projektor z akcesoriami
f.
Zadanie 6 – Mikrofony bezprzewodowe

g.
Zadanie 7 – Mobilne nagłośnienie
h.
Zadanie 8 – Aparat fotograficzny i kamera
i.
Zadanie 9 – Mata do tańczenia (podłoga baletowa)
j.
Zadanie 10 – System weryfikacji frekwencji (System liczenia widzów)
k.
Zadanie 11 - Schodołaz do wózków inwalidzkich
Szczegółowy zakres każdego z zadań określa Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ
4.
Wszystkie wskazane z nazwy materiały w opisie przedmiotu zamówienia zostały użyte w przypadkach,
gdy jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia a Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby na opisanie przedmiotu
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. Nazwy te należy rozumieć, jako określenie wymaganych
parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert
równoważnych dla nazwanych materiałów. Przez produkty równoważne należy rozumieć produkty o takich
samych parametrach lub nie gorszych od tych, jakie zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem
towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkty równoważne muszą odpowiadać pod względem jakości oraz
funkcjonalności produktom wskazanym z nazwy przez Zamawiającego. W przypadku zaoferowania produktów
równoważnych, zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że oferowany przez
niego asortyment spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
5.
Przedmiotem zamówienia jest usługa oznaczona kodem CPV:
W zakresie Zadania nr 1
39112000-0 - Krzesła
37321700-0 - Stojaki na instrumenty muzyczne lub nuty
44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji
31521200-6 - Lampy stojące
44212329-1 - Ekrany ochronne
44613400-4 - Pojemniki do przechowywania
37321600-0 - Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria
W zakresie Zadania nr 2
37321000-4 - Akcesoria do instrumentów muzycznych
W zakresie Zadania nr 3
37321000-4 - Akcesoria do instrumentów muzycznych
W zakresie Zadania nr 4
28110000-6 - Konstrukcje metalowe i ich części
44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji
W zakresie Zadania nr 5
38652100-1 – Projektory
38653400-1 - Ekrany projekcyjne
W zakresie Zadania nr 6
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32341000-5 – Mikrofony
32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe

W zakresie Zadania nr 7
32340000-8 - Mikrofony i głośniki
32342300-5 - Mikrofony i zestawy głośnikowe
W zakresie Zadania nr 8
38651000-3 - Aparaty fotograficzne
38650000-6 - Sprzęt fotograficzny
38651600-9 - Kamery cyfrowe
W zakresie Zadania nr 9
44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji
W zakresie Zadania nr 10
44210000-5 - Konstrukcje i części konstrukcji
W zakresie Zadania nr 11
33196200-2 - Sprzęt dla osób niepełnosprawnych
6.
Informacja dotycząca powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
1)
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia za pośrednictwem podwykonawcy
lub podwykonawców. W takim przypadku, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców – o
ile są znani (art. 36b ust. 1 Ustawy).
2)
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
3)
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia..
7.
Szczegółowe zasady realizacji Przedmiotu Zamówienia zostały określone we wzorach umów
stanowiących załącznik nr 5 SIWZ.
7a.
Wykonawca zapewni naprawę wad i usterek lub wymianę wyposażenia w okresie do 20 dni roboczych
od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez Zamawiającego, jeżeli realizacja naprawy lub
wymiana będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego.
7b.
Wykonawca zapewni naprawę wad i usterek lub wymianę wyposażenia w okresie do 30 dni roboczych
od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany przez Zamawiającego, jeżeli naprawa lub wymiana
nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego
7c.
Zamawiający okres gwarancji podstawowej ustala na:
a.
dla Zadania 1 – 24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
b.
dla Zadania 2 – 36 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
c.
dla Zadania 3 - 48 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;

d.
dla Zadania 4 – 36 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
e.
dla Zadanie 5 – 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
f.
dla Zadania 6 – 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
g.
dla Zadania 7 – 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
h.
dla Zadania 8 – 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
i.
dla Zadania 9 – 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
j.
dla Zadania 10 – 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
k.
dla Zadania 11 - 24 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu
zamówienia;
7d.
Wykonawca w okresie gwarancji jakości i rękojmi obowiązany będzie zapewnić serwis autoryzowany
wykonany przez producenta sprzętu.
8.
Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie
przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie
materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry,
celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne,
zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane
przykładowo.
9.
W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a
odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'.”
3. Rozdział VII punkt 2 SIWZ otrzymuje brzemiennie:
„2.
W JEDZ należy podać następujące informacje:
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 14 USTAWY
informacje wymagane w Części III lit. A JEDZ oraz w Części III lit. C wiersz pierwszy JEDZ (w zakresie
przestępstw o których mowa w art. 181-188 oraz 218-221 Kodeksu karnego a także przestępstwa, o którym
mowa w art. 9 lub 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz w Części III lit. D
JEDZ (w zakresie przestępstw, o których mowa w art. 270-277, 278-298 oraz 300-307 Kodeksu karnego);
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. B JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 16 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 17 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. . C wiersz ósmy JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 18 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz ósmy JEDZ;

na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 19 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz szósty JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 20 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz czwarty JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 21 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. D JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 22 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. D JEDZ;
na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – informacje
wymagane w Części III lit. C wiersz drugi JEDZ;
na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. technicznej lub zawodowej w
zakresie doświadczenia – podać należy w Części IV lit. C (pkt 1b) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w
Części IV sekcję α, co pozwala wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych
warunków udziału w postępowaniu;
na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego –
należy wypełnić Części IV lit. C (pkt 11) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w Części IV sekcję α, co pozwala
wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu;
na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego –
należy wypełnić Części IV lit. C (pkt 12) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w Części IV sekcję α, co pozwala
wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu;
na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego –
należy wypełnić Części IV lit. D (pkt 1) JEDZ lub wykonawca może zaznaczyć w Części IV sekcję α, co pozwala
wykonawcy na niewypełnianie dalszych pół odnoszących się do szczegółowych warunków udziału w
postępowaniu,
DOTYCZY TYLKO WYKONAWCÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z ELEKTRONICZNEGO NARZĘDZIA ESPD, w
części II JEDZ lit. A wiersz siódmy (Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu
zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstępnego) kwalifikowania)) Wykonawca winien zaznaczyć NIE (Narzędzie ESPD nie daje możliwości
zaznaczenia opcji „nie dotyczy”) .
DOTYCZY TYLKO WYKONAWCÓW, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z ELEKTRONICZNEGO NARZĘDZIA ESPD, w
części II JEDZ lit. A wiersz ósmy (e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się
do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią
instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą
bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim?) Wykonawca winien zaznaczyć TAK.”
4. Rozdział VIII punkt 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„11.

Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
Filharmonia Pomorska
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85 – 080 Bydgoszcz
e-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl”

5. Rozdział XI punkt 6 SIWZ otrzymuje brzmienie:
6. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ:
1)

„Formularz oferty”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

1a) „Formularz Cenowy”, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.
2)

Oświadczenie wymienione w dziale VII ust. 1 niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3)

Dowód wniesienia wadium – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium, a w przypadku
innej formy niż pieniężna – oryginał dokumentu złożyć wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię
załączyć do oferty.

4)

Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę, o ile nie wynika to z innych dokumentów. W
przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, należy zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2
Ustawy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu ich reprezentującego (Lidera).

5)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów składa zobowiązanie tych
podmiotów do oddani mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o
którym mowa w Dziale V ust. 3 pkt. 1 SIWZ.

6. Rozdział XIV punkt 1 ppkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:
„2) Kryterium „Szybkość reakcji serwisu” (waga 10%) – [SzS]
Punkty w ramach tego kryterium zostaną przyznane według następującej reguły:
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaproponuje w ofercie, że zapewni naprawę wad i usterek lub wymianę
wyposażenia w okresie do 10 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany

przez Zamawiającego, jeżeli realizacja naprawy lub wymiana będzie możliwa w siedzibie
Zamawiającego, wówczas w ramach kryterium uzyska 5 pkt. W innym wypadku uzyska 0 pkt., zaś w/w
termin wynosi 20 dni.
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaproponuje w ofercie, że zapewni naprawę wad i usterek lub wymianę
wyposażenia w okresie do 20 dni roboczych od momentu zgłoszenia konieczności naprawy lub wymiany
przez Zamawiającego, jeżeli naprawa lub wymiana nie będzie możliwa w siedzibie Zamawiającego,
wówczas w ramach kryterium uzyska 5 pkt. W innym wypadku uzyska 0 pkt, zaś w/w termin wynosi 30
dni.”
7. Rozdział XI punkt 6 ppkt 13 SIWZ otrzymuje brzmienie
„Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu – kopercie, oznaczonej nazwą i

dokładnym adresem Wykonawcy wraz z napisem:
OFERTA PRZETARGOWA
Dostawa wyposażenia estradowego w ramach Projektu pn. Zakup sprzętu i wyposażenia dla
Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
NR POSTĘPOWANIA: 8-PN-2018
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT TJ. 06.12.2018 R. G. 13:15”.

8. Rozdział XII punkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„1.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85 – 080
Bydgoszcz, w dniu 06.12.2018 r., do godziny 12:30, w sekretariacie, parter - pokój nr 15.”
9. Rozdział XII punkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„5.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85- 080
Bydgoszcz, w dniu 06.12.2018 r. o godzinie 13:15, w saloniku recepcyjnym II piętro.”
10. W załączeniu do niniejszego pisma Zamawiający załącza dwie wersje formularzy do wypełnienia
JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 PZP, mając na względzie treść
wprowadzonych modyfikacji SIWZ informuje, iż dokona również stosownych zmian w treści ogłoszenia
o zamówieniu.
W załączeniu Zamawiający przekazuję ujednolicony tekst SIWZ.

Załączniki:
1. Ujednolicony SIWZ z dnia 19.11.2018
2. Dwa formularze do wypełnienia JEDZ przy użyciu narzędzia ESPD
…………………………………..

