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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

INSTYTUT IM. JERZEGO GROTOWSKIEGO
001413508
Rynek-Ratusz 27
Wrocław
50-101
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Fret
Tel.:  +48 713434267
E-mail: sekretariat@grotowski-institute.art.pl 
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: http://grotowski-institute.art.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego,
multimedialnego oraz scenicznego
Numer referencyjny: ZP/PN/02/2018

II.1.2) Główny kod CPV
31700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu
oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego oraz scenicznego oraz prace instalatorskie wraz ze
szkoleniem pracowników. Dostawa została podzielona na cztery odrębne części: w tym: Część 1: Dostawa
sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami.
Część 2: Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego
Część 3: Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia
Część 4: Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych.
- szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ w tym rozdziale III Opis przedmiotu
zamówienia oraz art. 3 Rozdziału I SIWZ

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

29/06/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:sekretariat@grotowski-institute.art.pl
http://grotowski-institute.art.pl/
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n0028i4q
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-089094
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 116-263465
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 16/06/2018

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: II.2.4
Część nr: II (2)
Zamiast:
Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – polega na: dostarczeniu
następujących elementów wyposażenia:
a) Karta graficzna - 2 szt.
b) Projektor różnego typu i różnej mocy -11 szt.
c) Zestawu obiektywów - 3 szt.
d) Komputery do odtwarzania – 2 szt.
e) Odtwarzacz DVD -2 szt.
f) Ekran różnego typu i rozmiaru- 3 szt.
g) Zestaw okablowania niezbędnego do podłączenia zestawu multimediów – 1 komplet
— szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis
PrzedmiotuZamówienia.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również
instalacjeokablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie
niezbędnekonfiguracje, rozruchy, testy.
3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.
4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone
urządzenia,oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami
wskazanymi wewzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.
5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie
powystawowenieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje
i gwarancje.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę
gwarancyjną orazinstrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw
wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi konsolet i wszelkich
urządzeń technicznych, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz
obsługi zaoferowanego systemu scenicznego– co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z
Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację
wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionejr
ekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w
ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:263465-2018:TEXT:PL:HTML
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7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym
przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż
w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych
podzespołów i materiałów.
Powinno być:
Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – polega na : dostarczeniu
następujących elementów wyposażenia:
a) Karta graficzna - 2 szt.
b) Projektor różnego typu i różnej mocy -11 szt.
c) Zestawu obiektywów - 3 szt.
d) Komputery do odtwarzania – 2 szt.
e) Odtwarzacz DVD -2 szt.
f) Ekran różnego typu i rozmiaru- 6 szt.
g) Zestaw okablowania niezbędnego do podłączenia zestawu multimediów – 1 komplet
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również
instalacjeokablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie
niezbędnekonfiguracje, rozruchy, testy.
3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.
4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone
urządzenia,oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami
wskazanymi wewzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.
5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie
powystawowenieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje
i gwarancje.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę
gwarancyjną orazinstrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw
wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi konsolet i wszelkich
urządzeń technicznych, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz
obsługi zaoferowanego systemu scenicznego– co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z
Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację
wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionejr
ekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w
ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.
7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym
przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż
w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych
podzespołów i materiałów.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: IV (4)
Zamiast:
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Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych. - polega
na:dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:
Kompletna konstrukcja typu Qadro 350 - 256 m2.
Wciągarki o nośności min. 1T - 36 szt.
Sterownik do konstrukcji oświetlenia – 1 szt.
Zestaw podestów – 120 szt.
Zestaw kotar – 16 szt.
Horyzont - 2 szt.
Podłoga baletowa – 400m2.
Winda sceniczna typu GENIE – 1 szt.
Elektryczny podnośnik widłowy – 1 szt.
Zestaw drabin/rusztowań do obsługi sprzętu – 4 szt.
Konstrukcja pod widownie – 1 komplet.
Zestaw osprzętu do zamocowania konstrukcji(łączniki,mocowania,przedłużki)-1 komplet.
Krzesło systemowe miękkie – 400 szt.
Kompletny Trisystem 1szt.(8 elementów x16m) – 128 m2.
Kompletny Duostem 1szt.(16 elementów x16m) – 256 m2.
Kompletna podłoga sceny(400 elementów) - 400 m2.
— szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis
PrzedmiotuZamówienia.
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również
instalacjeokablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie
niezbędnekonfiguracje, rozruchy, testy.
3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.
4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone
urządzenia,oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami
wskazanymi wewzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.
5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie
powystawowenieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje
i gwarancje.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę
gwarancyjną orazinstrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).
6.W przypadku gdy Zamawiający dokonał OPZ w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przezwskazanie
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, którycharakteryzuje produkty
lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzićdo uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnionespecyfiką przedmiotu
zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowaniamateriałów/urządzeń określonych
w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz niegorszych od wskazanych.
7. Podane w OPZ nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań
Zamawiającego.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty
czy inne prawazastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie sprzętu lub jego części – należy
przyjąć, żeZamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem
na typ idopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te
wskazanew opisie przedmiotu zamówienia (Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2017 r., poz.1579).
Powinno być:
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Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych. - polega na :
dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:
a) Kompletna konstrukcja typu Qadro 350 - 256 mb
b) Wciągarki o nośności min. 1T - 36 szt.
c) Sterownik do konstrukcji oświetlenia – 1 szt.
d) Zestaw podestów – 120 szt.
e) Zestaw kotar – 16 szt.
f) Horyzont - 2 szt.
g) Podłoga baletowa – 400m2
h) Winda sceniczna typu GENIE – 1 szt.
i) Elektryczny podnośnik widłowy – 1 szt.
j) Zestaw drabin/rusztowań do obsługi sprzętu – 4 szt.
k) Konstrukcja pod widownie – 1 komplet.
l) Zestaw osprzętu do zamocowania konstrukcji(łączniki,mocowania,przedłużki)-1 komplet
m) Krzesło systemowe miękkie – 400 szt.
n) Kompletny Trisystem 1szt.(8 elementów x16m) – 128 mb
o) Kompletny Duostem 1szt.(16 elementów x16m) – 256 mb
p) Kompletna podłoga sceny(400 elementów) - 400 m2
- szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu
Zamówienia
2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje
okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne
konfiguracje, rozruchy, testy.
3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.
4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia,
oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we
wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.
5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe
nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz
instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).
6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw
wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi konsolet i wszelkich
urządzeń technicznych, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz
obsługi zaoferowanego systemu scenicznego– co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z
Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację
wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej
rekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w
ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.(nie dotyczy części 4)
7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym
przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.
8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż
w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.
9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych
podzespołów i materiałów.
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10. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi parametrów
oczekiwanych przez Zamawiającego znajduje się w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
11. Szczegółowe warunki w zakresie realizacji przedmiotu umowy zostały wskazane W Rozdziale II SIWZ –
Wzór umowy.
12. Zamawiający w przypadku części 4 nie wymaga wykonania montażu poszczególnych elementów.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W związku z odpowiedziami na pytania Wykonawców, jak również dokonaniem uszczegółowienia zmianie
uległy załączniki do SIWZ, wszelkie formularze znajdują się na http://bip.grotowski-institute.art.pl/category/
zamowienia-publiczne-podlegajace-ustawie-pzp/

http://bip.grotowski-institute.art.pl/category/zamowienia-publiczne-podlegajace-ustawie-pzp/
http://bip.grotowski-institute.art.pl/category/zamowienia-publiczne-podlegajace-ustawie-pzp/

