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Zamawiający: 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

ul.  Prymasa Augusta Hlonda 1 
02-972 Warszawa 
tel.: (22) 308 14 91 

adres strony internetowej Zamawiającego (URL): http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl 
 

Warszawa, 25.10.2018 r.  

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu Multimedialnego Muzeum 

Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”. 

 
Znak sprawy: 155/ZP/2018 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z 

póź.zm.), Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w następującym zakresie: 

1. 

Rozdział VI pkt 2. 3) a)  otrzymuje brzmienie: 

„Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co 
najmniej 1 zadanie (umowę) o wartości minimum 2.500.000,00 zł brutto (dwa miliony pięćset tysięcy 
złotych) polegające na zaprojektowaniu oraz dostawie, montażu i uruchomieniu w obiekcie użyteczności 
publicznej lub obiektach użyteczności publicznej, systemu multimedialnego wraz z systemem sterowania i 
zarządzania urządzeniami AV, systemem nadzoru nad wyposażeniem multimedialnym, systemem 
projekcji, systemem sterowania oświetleniem, systemem nagłośnienia wielostrefowego. 
 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu w walutach innych niż 
PLN Wykonawca, a także Zamawiając przeliczy według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.” 

 
2. 

Rozdział VI pkt 2. 3) b)  otrzymuje brzmienie: 

„Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować osobami (ekspertami)  
zdolnymi do realizacji zamówienia, z których każda  posiada następujące  kwalifikacje, doświadczenie  i 
umiejętności: 
 
a) Koordynator/Kierownik Projektu AV w zakresie koordynacji, nadzorowania wykonania, dostaw i 
montażu: sprzętu AV (sprzęt multimedialny), systemów sterowania – niniejsza osoba winna posiadać:  

 - wykształcenie wyższe techniczne o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku, 

 - co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji systemów audiowizualnych, 

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/


2 
 

          - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję 
Koordynatora/Kierownika Projektu AV odpowiedzialnego za koordynację, nadzorowanie 
wykonania, dostaw i montażu systemów AV w obiektach użyteczności publicznej w 
projektach o łącznej wartości co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, przy czym wymaga się aby 
co najmniej jeden  z tych projektów miał wartość co najmniej 1.000.000,00 zł brutto.  

 

b)  Specjalista ds. sprzętu multimedialnego [audio-video] – niniejsza osoba winna posiadać:  

     - wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Elektronika lub Teleinformatyka, 

     - co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji systemów audiowizualnych, 

     - posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 projektów, z których każdy obejmował swym 
zakresem montaż i uruchomienie systemów audiowizualnych 

 

c) Programista/inżynier oferowanych Systemów Sterowania – min. 2 osoby z których każda 
winna posiadać: 

    - certyfikat producenta w zakresie instalacji, konfigurowania, programowania, uruchomienia i 
diagnozowania oferowanych systemów sterowania. 

    -  co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji systemów sterowania dla 
urządzeń audiowizualnych 

 

d) Akustyk / inżynier dźwięku – min. 2 osoby z których każda winna posiadać: 

     -  wykształcenie wyższe o specjalności akustyka lub inżynieria dźwięku  

     - certyfikat producenta w zakresie instalacji, konfigurowania, programowania, uruchomienia i 
diagnozowania oferowanych systemów nagłośnienia. 

     -  co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania systemów nagłośnienia 

 

e) Specjalista desygnowany przez producenta oferowanego systemu nagłośnienia – niniejsza 
osoba winna posiadać: 

     - certyfikację producenta w zakresie uruchomienia i konfiguracji oferowanych systemów 
nagłośnienia 

    - dokument poświadczający, że został delegowany przez producenta do wykonywania czynności 
w ramach zadania  

 
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunku udziału w  postępowaniu w walutach innych niż 
PLN Wykonawca, a także Zamawiając przeliczy według średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego przedmiotowego postępowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 
 
Wymagane okresy 4-letniego i 5-letniego doświadczenia zawodowego należy rozumieć jako okres 
faktycznego nabywania doświadczenia na żądanym stanowisku przez okres łącznie odpowiednio przez 48 
miesięcy i 60 miesięcy, w trakcie faktycznego realizowania robót. 
 
Zamawiający nie dopuszcza aby osobę wskazaną do jednej funkcji, Wykonawca wskazywał także na inną 
funkcję, tj. niedopuszczalne jest łączenie stanowisk ekspertów przez jedną osobę wskazaną przez 
Wykonawcę. 
 
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych 
zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne 
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.  
 
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa 
w rozdziale IV. 2. Niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców 
składających ofertę wspólną będzie spełniać te warunki w całości.” 
 
3. 
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Rozdział VII pkt 3  otrzymuje brzmienie: 

Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę 
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego 
podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1) -4) i 8) ustawy 
PZP.  
 

4. 

Rozdział VIII pkt 6 ppkt 2) a)  otrzymuje brzmienie: 

„Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14  21 ustawy 
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert” 
 
5. 
Rozdział VIII pkt 7 ppkt 1)  otrzymuje brzmienie: 

„w pkt 2 a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny 
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy 
informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP;” 
 

6. 
Rozdział XVII pkt XVII.3 ppkt 2 otrzymuje brzmienie: 

 
„Złożyć poświadczone za zgodność z oryginałem kopie certyfikatów i dokumentów wszystkich osób 
zgodnie z Rozdziałem VI pkt 3b).” 
 
7.  
Rozdział XIII pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„Oferta powinna znajdować się w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie (lub zamkniętej nieprzezroczystej 

paczce), opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy z napisem: oferta w przetargu na usługi pod nazwą:  

„Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu Multimedialnego  
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego” 

 
Znak sprawy: 155/ZP/2018 

i wpisanie adresata: 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

Al. Rzeczypospolitej 1 
02-972 Warszawa 

 
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 29 listopada 2018 r. przed godziną 12:30” 
 

 

8.  
Rozdział XIV pkt XIV.2 otrzymuje brzmienie: 
 
„Termin składania ofert upływa dnia  29 listopada 2018 r. o godz. 12:00 

 W przypadku przesyłania ofert za pomocą Poczty Polskiej lub pocztą kurierską liczy się data  i godzina 

dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego.” 



4 
 

 
9.  
Rozdział XIV pkt XIV.3 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: 
 
„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: 

 

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 
Al. Rzeczypospolitej 1 

02-972 Warszawa 
                                          Klatka B, Piętro 1, sala konferencyjna” 
 
10. 
W Rozdziale III pkt III.1 dodaje się ppkt 6 o następującym brzmieniu: 
 

„Zamawiający informuje, że zastosował dialog techniczny w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu 

przedmiotu zamówienia. W związku z istnieniem możliwości, że o udzielenie zamówienia będą ubiegać się 

podmioty, które uczestniczyły w przygotowaniu postępowania, zamawiający zapewnia, zgodnie z art. 31d 

ustawy PZP, że udział tych podmiotów w postępowaniu nie zakłóci konkurencji, w tym celu Zamawiający 

przekazuje Wykonawcom informacje, które uzyskał i przekazał podczas przygotowania postępowania, 

stanowiące ZAŁĄCZNIK nr 10 do SIWZ.” 

 
11.  
We wzorze umowy (Załączniku nr 9 do SIWZ) zmianie ulega treść  § 9 ust. 1 w którym dodaje się pkt 3 o 
następującym brzmieniu: 
„3) za każdy przypadek niestawiennictwa osoby, o której mowa w  § 1 ust. 9 w terminie określonym przez 
Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł” 
Zmianie ulega numeracja punktów § 9 ust. 1. 
 
12. 
Zmianie ulega treść Załącznika nr 1c do SIWZ oraz Załącznika nr 1d do SIWZ. Zamawiający, w 
załączeniu, przekazuje wzmiankowane załączniki w nowym brzmieniu. 
W związku ze zmianą o której mowa w pkt 10 powyżej, Zamawiający przekazuje Załącznik nr 10 
do SIWZ. 
 
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian. 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu. 
W związku z dokonanymi zmianami Zamawiający przekazuje ujednolicone dokumenty (z 

naniesionymi zmianami). 


