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OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 545080-N 

Data: 05/07/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Kinematografii w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 001237170, ul. Plac

Zwycięstwa  1, 90-312   Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 674 09 57, e-mail

muzeum@kinomuzeum.pl, faks 42 674 90 06. 

Adres strony internetowej (url): www.kinomuzeum.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I.4 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja

istotnych warunków zamówienia Tak http://kinomuzeum.pl/?page_id=1076 

W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie

specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak http://kinomuzeum.pl/?p=47290 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I.4 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania

można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://kinomuzeum.pl/?page_id=1076 



W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z

postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Tak http://kinomuzeum.pl/?p=47290 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I.4 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Pocztą tradycyjną Adres: pl. Zwycięstwa 1, 90-

312 Łódź 

W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Osobiście, kurierem, pocztą tradycyjną

Adres: pl. Zwycięstwa 1, 90-312 Łódź 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.1.1 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: 

W ogłoszeniu powinno być: Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.1.2 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający

uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do wykonawców, którzy nie zalegają z

podatkami i składkami na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.1.3 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie wykonał w

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę elementów wyposażenia

(urządzeń): w przypadku składania oferty na: - Zadanie 1 - obejmującej: aparaturę oświetleniową

(takich jak: reflektory LED typów fresnel, PAR, punktowe, statywy), na kwotę minimum

15.000,00 zł brutto, - Zadanie 2 - obejmującej: sprzęt nagłaśniający (takich jak: cyfrowe miksery

audio, komplety nagłośnieniowe z subwooferem, mikrofony, di boksy, statywy), na kwotę

minimum 20.000,00 zł brutto, - Zadanie 3 - obejmującej: sprzęt komputerowy(takich jak:

laptopy, desktopy, netbooki) i/lub projektory filmowe (takich jak: lampowe DLP), na kwotę

minimum 20.000,00 zł brutto, - Zadanie 4 - obejmującej: ekrany mobilne (takich jak:

pneumatyczne o podstawie min. 6 m), na kwotę minimum 8.000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca

składa ofertę na więcej niż jedno zadanie powyższy wymóg dotyczy dostaw elementów z

każdego zadania oddzielnie. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na wszystkie cztery zadania

powyższy wymóg dotyczy co najmniej jednej dostawy obejmującej ww. elementy na kwotę

łączną 45.000,00 zł brutto 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.4 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego (Załącznik nr 6 do SIWZ) Odpis 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 uPzp Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej - w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w

okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) uPzp w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert 

W ogłoszeniu powinno być: Pkt zgodnie z SIWZ 7.2.3 aktualne na dzień składania ofert



oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

(sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ). 7.2.3.1 Wykonawca, który

powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich

podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym

mowa w pkt 7.2.2. SIWZ. 7.2.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez

Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym mowa w

pkt 7.2.2. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7.3

WYKONAWCA BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJĄCEGO zobowiązany jest,w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://kinomuzeum.pl/?

p=47290), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg wzoru

stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może

przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o

zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.5.1 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (według

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i

społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

aktualny odpis z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej (w przypadku wspólnego składania ofert przez kilku Wykonawców, oświadczenie

oraz odpis składa każdy z Wykonawców); dokumenty, z których wynikać będzie fakt

zrealizowania dostaw oraz ich wartość. 

W ogłoszeniu powinno być: Pkt zgodnie z SIWZ 7.2.1 aktualne na dzień składania ofert

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy



Pzp (sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ). 7.2.1.1 Jeżeli Wykonawca,

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ powołuje się na zasoby

innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie,

w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu,

o którym mowa w pkt 7.2.1. SIWZ. 7.2.1.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie, o którym

mowa w pkt 7.2.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie. 7.2.2 Oryginał zobowiązania podmiotu udostępniającego swoje zasoby na potrzeby

Wykonawcy składającego ofertę – jeśli dotyczy. W celu oceny, czy Wykonawca będzie

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia

publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje

rzeczywisty dostęp do ich zasobów, ww. dokument, winien określać w szczególności: a) zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego

podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres

udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na

zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje dostawy,

których wskazane zdolności dotyczą. 7.4.1 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę

warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający żąda następujących dokumentów: 7.4.1.1 Wykazu dostaw wykonanych, w okresie

ostatnich trzech 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 (wzór

wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.6 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Opis oferowanego towaru – w postaci umożliwiającej sprawdzenie, czy



towar oferowany spełnia wymagania SIWZ, a w szczególności opis oferowanego towaru musi

zawierać: nazwę producenta lub nazwę własną produktu i parametry techniczne odnoszące się

bezpośrednio do przedstawionych w załączniku nr 1 

W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada

wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda załączenia do oferty opisu

oferowanego towaru – w postaci umożliwiającej sprawdzenie, czy towar oferowany spełnia

wymagania SIWZ, a w szczególności opis oferowanego towaru musi zawierać: nazwę

producenta lub nazwę własną produktu i parametry techniczne odnoszące się bezpośrednio do

przedstawionych w załączniku nr 1, np. poprzez załączenie kart produktów / kart katalogowych /

specyfikacji technicznych. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.7 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w

oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza. Treść

dokumentu pełnomocnictwa musi określać zakres czynności, do jakich mocodawca udzielił

upoważnienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na

zasadach określonych w art. 22a Ustawy. Wykonawca na podstawie art. 22a ustawy Pzp może w

celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach

technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca,

który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu,

że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w

szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5.2.3 Zamawiający ocenia, 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 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp (stosowne

oświadczenie składa Wykonawca w Załączniku nr 4 do SIWZ). Zamawiający może, na każdym



etapie postępowania, na podstawie art. 22 d ust. 2 Ustawy, 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. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.1.2 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 3% ceny całkowitej

podanej w ofercie, to jest ceny brutto oferty (z podatkiem VAT) dla tej części Zamówienia, dla

której Wykonawca składa ofertę. W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część

Zamówienia wadium w wysokości wskazanej powyżej powinno być uiszczone odrębnie dla

każdej z części Zamówienia. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

W ogłoszeniu powinno być: Numeracja zgodna z SIWZ 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia

wadium w wysokości: - dla Zadania / Części 1 – w wysokości: 1 000,00 zł brutto - dla Zadania /

Części 2 – w wysokości: 1 100,00 zł brutto - dla Zadania / Części 3 – w wysokości: 1 250,00 zł

brutto - dla Zadania / Części 4 – w wysokości: 350,00 zł brutto Wadium wnosi się przed

upływem terminu składania ofert. 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach

udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804

oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 9.3. Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą

i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności

ograniczających możliwość zrealizowania przez Zamawiającego praw określonych w art. 46 ust.

5 oraz ust. 4a Ustawy. 9.4 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek bankowy

Zamawiającego: 55102033520000170202226066 z dopiskiem: „Wadium w postępowaniu o

udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia do sali projekcyjnej oraz do seansów

plenerowych kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi w postaci zestawu

oświetleniowego, sprzętu nagłośnieniowego, laptopa z oprogramowaniem, mobilnych

projektorów oraz przenośnego ekranu; część ...”. 9.5. Wadium wniesione w pieniądzu powinno

znajdować się na ww. rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert.



Dokument potwierdzający wykonanie przelewu wadium - oryginał lub jego kopię (kserokopię)

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy załączyć do oferty. 9.6.

Wadium wnoszone w pozostałych formach - odpowiedni dokument należy złożyć w formie

oryginału, najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w dziale

księgowości, pokój nr 21, a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę należy załączyć do oferty. 9.7. Dokument wadialny winien zawierać w swej treści

zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji do nieodwołalnego i

bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty Zamawiającego

we wszystkich przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.8. Zwrot

wadium: 9.8.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a i 5 ustawy

Pzp. 9.8.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający

zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.8.3.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. 9.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku

ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.10. Jeżeli wadium

wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia

rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy

wskazany przez Wykonawcę. 9.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w ustawie Pzp art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub

pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9.12.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została

wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach

określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy. 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6.2 

Punkt: 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-12, godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-07-26, godzina: 12:00 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV.6.6 

Punkt: 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający nie przewiduje: - zawarcia umowy

ramowej, - składania ofert wariantowych, - rozliczania w walutach obcych, - aukcji

elektronicznej, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - zamówień, o których mowa w art. 67

ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy Pzp, - dynamicznego systemu zakupów, - wprowadzenia zastrzeżenia

obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, - prawa

opcji. - Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową

zostały określone we wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 


