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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:477424-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Urządzenia multimedialne
2018/S 209-477424

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-461573)

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

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
al. Rzeczypospolitej 1
Warszawa
02-972
Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Szymański
Tel.:  +48 223081491
E-mail: m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu Multimedialnego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego
Numer referencyjny: 155/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
32322000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu
Multimedialnego ekspozycji Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia został określony w SIWZ wraz z załącznikami dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461573-2018:TEXT:PL:HTML
mailto:m.szymanski@muzeumjp2ipw.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-461573

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Uwaga: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie – w tym poszczególne sekcje – nie
przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w
różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia, tj. w III.1.1) – III.1.3) oraz VI.3. W Postępowaniu mogą brać udział
Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz pkt 8 ustawy Pzp
(przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w Rozdziale
V SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych polskich).
b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 2
000 000 PLN (słownie: dwóch milionów złotych polskich).
2. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż wykonał
należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zadanie (umowę) o wartości minimum 3 000 000,00 PLN
brutto (trzy miliony 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.
3. zdolności technicznej lub zawodowej Osób:
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,
— 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 PLN brutto, przy
czym wymaga się aby co najmniej jeden z tych projektów miał wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.
Powinno być:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:461573-2018:TEXT:PL:HTML


Dz.U./S S209
30/10/2018
477424-2018-PL

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 3 / 7

30/10/2018 S209
https://ted.europa.eu/
TED

- - Dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3 / 7

Uwaga: Zamawiający podał częściową informację (ponieważ ogłoszenie – w tym poszczególne sekcje – nie
przyjmuje dostatecznej liczby znaków) dot. warunków udziału, podstaw wykluczenia oraz dokumentów w
różnych miejscach (sekcjach) ogłoszenia, tj. w III.1.1) – III.1.3) oraz VI.3. W Postępowaniu mogą brać udział
Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 ustawy Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz pkt 8 ustawy Pzp
(przesłanki wykluczenia fakultatywne) oraz spełniający warunki udziału w Postępowaniu, określone w Rozdziale
V SIWZ.
Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej i finansowej:
a) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w wysokości minimum 1 000 000,00 PLN
(słownie: jeden milion złotych polskich).
b) Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną o wartości co najmniej 2
000 000 PLN (słownie: dwóch milionów złotych polskich).
2. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy: 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 PLN 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.
3. zdolności technicznej lub zawodowej Osób:
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,
— 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 PLN brutto, przy
czym wymaga się aby co najmniej jeden z tych projektów miał wartość co najmniej 1 000 000,00 PLN brutto.
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
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:
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— 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 o udostępnieniu zasobu w niniejszym postepowaniu przez producenta winien być w posiadaniu
Wykonawcy w momencie składania oferty.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (a także wymaganych dokumentów) znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma
możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia (a także wymaganych dokumentów). Również Sekcja VI Informacje uzupełniające – nie posiada
wystarczającej ilości znaków.
Powinno być:
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
Uwaga: szczegółowe informacje na temat warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (a także wymaganych dokumentów) znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
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Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma
możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia (a także wymaganych dokumentów). Również Sekcja VI Informacje uzupełniające – nie posiada
wystarczającej ilości znaków.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia
1.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza,
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ stanowi wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
także JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
1.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://
muzeumjp2ipw.nowybip.pl informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
1.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia:
1.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert,
1.3.2 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,
1.3.3 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,
1.3.4 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 Pzp,
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1.3.5 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,
1.3.6 oświadczenia Wykonawcy o bra
Powinno być:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia
1.1 Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia „JEDZ”, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza,
określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2
dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. JEDZ stanowi wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który
powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia
oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa
także JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
1.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej http://
muzeumjp2ipw.nowybip.pl informacji z otwarcia ofert, składa oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
1.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do
wykluczenia:
1.3.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
1.3.2 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,
1.3.3 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,
1.3.4 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 Pzp,
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1.3.5 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,
1.3.6 oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
1.3.7 oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.).
1.4 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia aktualnych na dzień złożenia niżej wymienionych oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających
spełnianie warunków udziału dotyczących:
1.4.1 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert
1.4.2. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy.
b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga: szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów znajdują się w SIWZ dostępnej na stronie
internetowej Zamawiającego http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl
Uwaga 2: ogłoszenie (formularz) nie przyjmuje dostatecznej ilości znaków – w związku z czym nie ma
możliwości wskazania w ogłoszeniu pełnej treści wymaganych dokumentów. Również Sekcja VI Informacje
uzupełniające – nie posiada wystarczającej ilości znaków.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 29/10/2018
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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