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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

Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
pl. Św. Ducha 1
Kraków
31-023
Polska
Osoba do kontaktów: Siedziba Zamawiającego Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, 31-023 Kraków, Pl.
Św. Ducha 1
Tel.:  +48 124244523/+48 124244516
E-mail: wasik@teatrwkrakowie.pl 
Faks:  +48 124244560/+48 124244506
Kod NUTS: PL213
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrwkrakowie.pl

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

II.1.1) Nazwa:
dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń mechaniki sceny wraz z
montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl. Św. Ducha 2
Numer referencyjny: DAM-282-7/19

II.1.2) Główny kod CPV
32000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń
mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl.
Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9), zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES

mailto:wasik@teatrwkrakowie.pl
www.teatrwkrakowie.pl
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Logowanie jako klient TED eSender: Teatr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2019-108290
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 149-366616
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 31/07/2019

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: VI.3
Zamiast:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r. (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę
jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. św. Ducha 1, 31-023 Kraków, POLSKA,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – wasyleczko@teatrwkrakowie.pl 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r.
4) odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
5) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
6) Wykonawca oraz osoby, których dane Wykonawca przekazał, posiadają prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) osoby te mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
Powinno być:
Wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100 000,00 zł.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, to jest rachunek
numer 72 1240 2294 1111 0010 1739 4223. W przypadku wnoszenia wadium przelewem uważane jest ono
za skutecznie wniesione jeżeli w dniu otwarcia ofert (do godziny otwarcia ofert) wpłata znajduje się na koncie
Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach winno być złożone wraz z ofertą.
5. Wadium dla konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników konsorcjum.
6. Zwrot i zatrzymanie wadium następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
7. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25
ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.
2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
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której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r. (Dz.Urz. UE L 119
z 04.05.2016) Zamawiający informuje, iż:
1) Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę
jest Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, pl. św. Ducha 1, 31-023 Kraków, POLSKA,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – wasyleczko@teatrwkrakowie.pl 
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.4.2016 r.
4) odbiorcami danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa
5) dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
6) Wykonawca oraz osoby, których dane Wykonawca przekazał, posiadają prawo do żądania od administratora
dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) osoby te mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową
zawarcia umowy.
Numer sekcji: II.2.5
Zamiast:
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia
Powinno być:
Oferty ocenione zostaną w oparciu o kryterium – cena 60%, okres gwarancji – 40%,
a) Liczba punktów w kryterium „cena” obliczana będzie według wzoru:
C = ( Cmin / Co ) x 60 pkt,
gdzie: C – liczba punktów w kryterium „cena”,
Cmin – najniższa zaoferowana cena spośród wszystkich ocenianych ofert,
Co – cena w ofercie ocenianej.
b) Liczba punktów w kryterium „okres gwarancji” określana będzie według wzoru:
G = ( Go – 24 ) / (Gmax - 24 ) x 40 pkt,
gdzie: G – liczba punktów w kryterium „okres gwarancji”,
Gmax – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród wszystkich ocenianych ofert (w miesiącach)
Go – okres gwarancji w ofercie ocenianej (w miesiącach).
Uwaga: minimalny okres gwarancji, wymagany przez Zamawiającego, to 24 miesiące.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 5 lat do oceny ofert przyjmowany jest okres
gwarancji wynoszący 5 lat.
Łączna liczba punktów, którą otrzyma oferta, stanowi sumę punktów przyznanych w dwóch kryteriach.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska największą całkowitą liczbę punktów
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń
mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl.
Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9), zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi
odpowiadać najwyższym standardom jakościowym i technicznym, wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być
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wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Towary będące przedmiotem zamówienia muszą być
fabrycznie nowe. Wszystkie produkty będące przedmiotem postępowania muszą posiadać atesty i certyfikaty
wymagane prawem i dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
Powinno być:
Opis przedmiotu zamówienia: dostawa sprzętu akustycznego, oświetleniowego, multimedialnego oraz urządzeń
mechaniki sceny wraz z montażem na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej w budynku Miniatura pl.
Św. Ducha 2 (CPV 31500000-1, 31720000-9, 32000000-3, 51000000-9), zgodnie ze Szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być
wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Towary będące przedmiotem zamówienia muszą być
fabrycznie nowe. Wszystkie produkty będące przedmiotem postępowania muszą posiadać atesty i certyfikaty
wymagane prawem i dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Powinno być:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ani na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, Wykonawca
zobowiązany jest do złożenia oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
zwanego dalej JEDZ.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy PZP do
złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
e) 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;
f) 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;
g) 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;
h) 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;
i) 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 (na formularzu stanowiącym załącznik nr 6- do SIWZ),



5 / 5

j) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ),
k) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ).
Numer sekcji: VI.2
Zamiast:
Powinno być:
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 2018 r. Zamawiający
jest obowiązany do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego o którym mowa w art. 1 pkt. 1 ustawy (platformy), natomiast
Wykonawca nie jest obowiązany do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego za
pośrednictwem platformy.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 05/09/2019
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 11/09/2019
Czas lokalny: 12:15

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


