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Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
ul. Andrzeja Szwalbego 6
Bydgoszcz 85-080
Polska
Tel.: +48 523210467
E-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
Faks: +48 523210752
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
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 Opera
Numer referencyjny: 8-PN-2018

II.1.2)

Główny kod CPV
39112000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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. 4. 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 bezprzewodoweg.
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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2018

VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nwojiabe
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-153207
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-450536
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/10/2018

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.1)

Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) 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;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
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f) 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
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.24 ust.1 pkt 23 Ustawy (wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument
składa się w formie oryginału.
Powinno być:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Dla Zadania 1: Wykonawca posiada potencjał ekonomiczny i finansowy, tj.: posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości 200 000,00 zł
W zakresie pozostałych Zadań Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 Ustawy braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda następujących dokumentów:
a) 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;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) 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 - dokumenty potwierdzające dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
e) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
f) 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
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g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art.24 ust.1 pkt 23 Ustawy (wg wzoru załącznika nr 9 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą ubiegającym się o udzielenie przedmiotowego
zamówienia nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokument
składa się w formie oryginału.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamiast:
3) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
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,
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,
c) Dla Zadania nr 3: 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 1 zadanie polegające na dostawie transporterów na instrumenty muzyczne lub
transporterów na wyposażenie estradowe o wartości min. 55 000,00 zł brutto każde,
d) Dla Zadania nr 4: 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 1 szt. przenośnej estrady lub 1 szt. podestu
dla chóru o wartości min. 30 000,00 zł brutto każde,
e) Dla Zadania nr 5: 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 projektorów multimedialnych lub innego
sprzętu multimedialnego o wartości min. 60 000,00 zł brutto każde,
f) Dla Zadania nr 6: 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 mikrofonów o wartości min. 70 000,00 zł
brutto każde,
g) Dla Zadania nr 7: 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 sprzętu nagłośnieniowego o wartości min.
4000,00 zł brutto każde,
h) Dla Zadania nr 8: 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
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ciągłych wykonuje co najmniej 2 zadania polegające na dostawie aparatów fotograficznych lub kamer cyfrowych
multimedialnych o wartości min. 25 000,00 zł brutto każde,
i) Dla Zadania nr 9: 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 podłogi baletowej multimedialnych o wartości
min. 5 000,00 zł brutto każde,
Zadanie 10 i 11 w oknie "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Powinno być:
3) Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania
zdolności technicznej i zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:
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 3 zadania polegające na dostawie wyposażenia estradowego. 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,
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,
c) Dla Zadania nr 3: 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 1 zadanie polegające na dostawie transporterów na instrumenty muzyczne lub
transporterów na wyposażenie estradowe o wartości min. 55 000,00 zł brutto każde,
d) Dla Zadania nr 4: 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 1 szt. przenośnej estrady lub 1 szt. podestu
dla chóru o wartości min. 30 000,00 zł brutto każde,
e) Dla Zadania nr 5: 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 projektorów multimedialnych lub innego
sprzętu multimedialnego o wartości min. 60 000,00 zł brutto każde,
f) Dla Zadania nr 6: 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 mikrofonów o wartości min. 70 000,00 zł
brutto każde,
g) Dla Zadania nr 7: 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 sprzętu nagłośnieniowego o wartości min.
4000,00 zł brutto każde,
h) Dla Zadania nr 8: 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 aparatów fotograficznych lub kamer cyfrowych
multimedialnych o wartości min. 25 000,00 zł brutto każde,
i) Dla Zadania nr 9: 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
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ciągłych wykonuje co najmniej 2 zadania polegające na dostawie podłogi baletowej multimedialnych o wartości
min. 5 000,00 zł brutto każde,
Zadanie 10 i 11 w oknie "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 132 sztuk krzeseł orkiestrowych, w tym: krzesła
orkiestrowe – 114 sztuk, krzesła perkusisty – 6 sztuk, krzesła kontrabasisty – 8 sztuk, krzesła dyrygenta –
2sztuki, krzesła inspicjenta – 2 sztuki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji zamówienia dostępnej pod adresem
wskazanym w Sekcji I Zamówienia. Z uwagi na objętość opisu Zamawiający odsyła do swojej strony
internetowej.
Okresy gwarancji jakości i rękojmi (wymagany):
24 miesiące od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
Wykonawca w okresie gwarancji jakości i rękojmi obowiązany będzie zapewnić serwis autoryzowany wykonany
przez producenta sprzętu;
W ramach gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zapewni naprawę wad i usterek lub wymianę sprzętu:
a) 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;
b) 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- przy czym
termin zostanie uznane za zachowany jeśli naprawiony lub wymieniony instrument zostanie dostarczony do
Zamawiającego we w/w terminie.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych 132 sztuk krzeseł orkiestrowych, w tym: krzesła
orkiestrowe – 114 sztuk, krzesła perkusisty – 6 sztuk, krzesła kontrabasisty – 8 sztuk, krzesła dyrygenta –
2sztuki, krzesła inspicjenta – 2 sztuki.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji zamówienia dostępnej pod adresem
wskazanym w Sekcji I Zamówienia. Z uwagi na objętość opisu Zamawiający odsyła do swojej strony
internetowej.
Okresy gwarancji jakości i rękojmi (wymagany):
36 miesięcy od daty popisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
Wykonawca w okresie gwarancji jakości i rękojmi obowiązany będzie zapewnić serwis autoryzowany wykonany
przez producenta sprzętu;
W ramach gwarancji jakości i rękojmi Wykonawca zapewni naprawę wad i usterek lub wymianę sprzętu:
a) 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;
b) 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- przy czym
termin zostanie uznane za zachowany jeśli naprawiony lub wymieniony sprzęt zostanie dostarczony do
Zamawiającego we w/w terminie.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
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Oferenci, którzy złożą oferty na następujące zadania dostarczą w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy
a) W zakresie Zadania 1:
Specyfikacji technicznych następujących elementów: krzesło orkiestrowe, krzesło, krzesło kontrabasisty, krzesło
dyrygenta – z treści dokumentu winna wynikać zgodność zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu
zamówienia w tym, również zgodność z normami PN-EN1021-1:2007P lub PN-EN1021-2:2007P lub DIN4102
B1 oraz odporność na ścieranie o minimalnym parametrze 100 000 cykli Martindale`a;
Specyfikacji technicznych następujących elementów: pulpity orkiestrowe z półką i lampką, pulpity orkiestrowe
do waltorni, pulpity dyrygenta z lampką, pulpity orkiestrowe na koncerty wyjazdowe – z treści dokumentu
winnawynikać zgodność zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówienia w tym, również czas
pracy lamp na komplecie baterii lub akumulatorów;
Specyfikacji technicznych następujących elementów: podest do pulpitu dyrygenta, podest do pulpitu
wiolonczelisty, stojak do tuby, stojak na dwie trąbki i dwa tłumiki, stojak do puzonu, stojak na fagot, stojak
na kontrafagot, stojak na bas-klarnet, stojak na trzy instrumenty: klarnety A i B oraz Es-klarnet, stojak na
trzy instrumenty: dwa oboje, rożek angielski, stojak do wiolonczeli, stojak do kontrabasu, stojak do lampek
pulpitowych, lampa stojąca, ekran akustyczny, parawan akustyczny, skrzynia transportowa do harfy, skrzynia
transportowa kontrabasowa, skrzynia transportowa do wiolonczeli, skrzynia transportowa na krotale, skrzynia
transportowa na dzwony rurowe, skrzynia transportowa na kotły, skrzynia transportowa na bęben, skrzynia
naróżne instrumenty perkusyjne, skrzynia na wibrafon
Rysunki techniczne w/w elementów. Z rysunków wynikać muszą wymiary poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia
b) W zakresie Zadania 2:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków następujących elementów: transporter do krzeseł
orkiestrowych,transporter do pulpitów orkiestrowych. Z rysunków wynikać muszą wymiary poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia.
c) W zakresie Zadania 3:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków transportera do fortepianów. Z rysunków wynikać muszą wymiary
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
d) W zakresie Zadania 4:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków podestu dla chóru i przenośnej estrady. Z rysunków wynikać muszą
wymiary poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Z treści specyfikacji technicznej wynikać musi
m.in. zgodność podestu z normami PN-EN 13501-1+A1:2010, PN-EN 13501-1+A1:2010
e) W zakresie Zadania 5:
Specyfikacji technicznych ekranu wielkoformatowego i projektora.
f) W zakresie Zadania 6:
Specyfikacji technicznych zestawu mikrofonów bezprzewodowych.
g) W zakresie Zadania 7:
Specyfikacji technicznych mobilnego nagłośnienia.
h) W zakresie Zadania 8:
Specyfikacji technicznych aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej.
i) W zakresie Zadania 9:
Specyfikacji technicznych podłogi baletowej. Z treści specyfikacji technicznej wynikać musi m. in. zgodność z
normą EN 13893
j) W zakresie Zadania 10
Specyfikacji technicznych systemu liczenia widzów.
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k) W zakresie Zadania 11
Specyfikacji technicznych schodołazu dla wózków inwalidzkich.
Powinno być:
Oferenci, którzy złożą oferty na następujące zadania dostarczą w celu potwierdzenia okoliczności, o których
mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 Ustawy:
a) W zakresie Zadania 1:
Specyfikacji technicznych następujących elementów: krzesło orkiestrowe, krzesło, krzesło kontrabasisty, krzesło
dyrygenta – z treści dokumentu winna wynikać zgodność zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu
zamówienia w tym, również zgodność z normami PN-EN1021-1:2007P lub PN-EN1021-2:2007P lub DIN4102 B
1 oraz odporność na ścieranie o minimalnym parametrze 100 000 cykli Martindale`a,;
Specyfikacji technicznych następujących elementów: pulpity orkiestrowe z półką i lampką, pulpity orkiestrowe
do waltorni, pulpity dyrygenta z lampką, pulpity orkiestrowe na koncerty wyjazdowe – z treści dokumentu winna
wynikać zgodność zaoferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówienia w tym, również czas pracy
lamp na komplecie baterii lub akumulatorów,;
Specyfikacji technicznych następujących elementów: podest do pulpitu dyrygenta, podest do pulpitu
wiolonczelisty, stojak do tuby, stojak na dwie trąbki i dwa tłumiki, stojak do puzonu, stojak na fagot, stojak
na kontrafagot, stojak na bas-klarnet, stojak na trzy instrumenty: klarnety A i B oraz Es-klarnet, stojak na
trzy instrumenty: dwa oboje, rożek angielski, stojak do wiolonczeli, stojak do kontrabasu, stojak do lampek
pulpitowych, lampa stojąca, ekran akustyczny, parawan akustyczny, skrzynia transportowa do harfy, skrzynia
transportowa kontrabasowa, skrzynia transportowa do wiolonczeli, skrzynia transportowa na krotale, skrzynia
transportowa na dzwony rurowe, skrzynia transportowa na kotły, skrzynia transportowa na bęben, skrzynia na
różne instrumenty perkusyjne, skrzynia na wibrafon,
Rysunki techniczne w/w elementów. Z rysunków wynikać muszą wymiary poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia,
Próbek w postaci 1 szt. każdego z poniższych elementów: 1 sz. krzesła orkiestrowego, 1 szt. krzesła perkusisty
i kontrabasisty, 1 szt. pulpitu orkiestrowego z lampką, 1 szt. pulpitu dyrygenckiego z lampką, 1 szt. skrzyni
kontrabasowej, 1 szt. stojaka do kontrabasu, 1 szt. stojaka do lampek pulpitowych, 1 szt. lampy stojącej do
oświetlenia instrumentów klawiszowych
b) W zakresie Zadania 2:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków następujących elementów: transporter do krzeseł orkiestrowych,
transporter do pulpitów orkiestrowych. Z rysunków wynikać muszą wymiary poszczególnych elementów
przedmiotu zamówienia.
c) W zakresie Zadania 3:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków transportera do fortepianów. Z rysunków wynikać muszą wymiary
poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
d) W zakresie Zadania 4:
Specyfikacji technicznych oraz rysunków podestu dla chóru i przenośnej estrady. Z rysunków wynikać muszą
wymiary poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. Z treści specyfikacji technicznej wynikać musi
m.in. zgodność podestu z normami PN-EN 13501-1+A1:2010, PN-EN 13501-1+A1:2010
e) W zakresie Zadania 5:
Specyfikacji technicznych ekranu wielkoformatowego i projektora.
f) W zakresie Zadania 6:
Specyfikacji technicznych zestawu mikrofonów bezprzewodowych.
g) W zakresie Zadania 7:
Specyfikacji technicznych mobilnego nagłośnienia.
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h) W zakresie Zadania 8:
Specyfikacji technicznych aparatu fotograficznego i kamery cyfrowej.
i) W zakresie Zadania 9:
Specyfikacji technicznych podłogi baletowej. Z treści specyfikacji technicznej wynikać musi m. in. zgodność z
normą EN 13893
j) W zakresie Zadania 10
Specyfikacji technicznych systemu liczenia widzów.
k) W zakresie Zadania 11
Specyfikacji technicznych schodołazu dla wózków inwalidzkich.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 17/12/2018
Czas lokalny: 08:30
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 06/12/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 17/12/2018
Czas lokalny: 11:15
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:

