
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90657-2016 z dnia 2016-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

IV.Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych.

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych w postaci: nadajników,

odbiorników, dystrybutora...

Termin składania ofert: 2016-06-23

Numer ogłoszenia: 91277 - 2016; data zamieszczenia:  17.06.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  90657 - 2016 data 16.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061

8484885, fax. 061 8484933.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  IV.Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa zestawów

mikrofonowych systemów bezprzewodowych. Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów mikrofonowych

systemów bezprzewodowych w postaci: nadajników, odbiorników, dystrybutora antenowego, anten,

mikrofonów nagłownych, mikrofonów typu lavalier, ładowarek, akumulatorów oraz skrzyni transportowej.

Dodatkowe wymagania: - serwis gwarancyjny oferowanych urządzeń na terenie RP z reakcją 48h (reakcja

tzn. naprawa w terminie 48h od momentu zgłoszenia lub udostępnienie w ciągu 48h równoważnego

urządzenia zastępczego, czyli o takich samych parametrach technicznych na czas naprawy); - skrócona

instrukcja obsługi nadajnika i mikrofonu w języku polskim dla użytkownika końcowego (wokalista-aktor); - w

cenie dostawa zamówienia do siedziby Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. Zamawiający przewiduje

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano

wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z

uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)zmiany ceny w zakresie wysokości stawki

podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana; 2)nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.

144 ustawy prawo zamówień publicznych: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-

organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana stawki VAT, o ile Zamawiający wyrazi nań

zgodę, b)zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. jednakże

nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego.
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Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie

umowy. Zamawiający podkreśla, iż przedmiot zamówienia stanowi rozbudowę posiadanej przez

zamawiającego infrastruktury wskazanej w zał. nr 7 do SIWZ. Stąd konieczność zachowania przez oferowany

przedmiot kompatybilności. Zamawiający może wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z

prośbą o weryfikację numerów seryjnych dla potwierdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo

odstąpienia od umowy i podpisania odbioru sprzętu w przypadku rozbieżności w zapisach. Wskazane w

dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. - stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny,

techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu

na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń,

oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń,

oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub

oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie,

służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych parametrach

technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu

prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami, programami. Pojęcie równoważności

znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za pomocą

norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji nazwy, które

wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego

producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie

gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania

równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji

technicznej - zał. 7 do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych

urządzeń, oprogramowania lub systemów. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o

gorszych niż wskazane w zał. 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - minimalnych wymaganiach

jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. CPV: 32341000-5, 31434000-7, 44613400-4,

32510000-1 V.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się

składania ofert wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających.

VI.Termin wykonania zamówienia. Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia

podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert..

W ogłoszeniu powinno by ć: IV.Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa zestawów

mikrofonowych systemów bezprzewodowych. Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów mikrofonowych

systemów bezprzewodowych w postaci: nadajników, odbiorników, dystrybutora antenowego, anten,

mikrofonów nagłownych, mikrofonów typu lavalier, ładowarek, akumulatorów oraz skrzyni transportowej.

Dodatkowe wymagania: - serwis gwarancyjny oferowanych urządzeń na terenie RP z reakcją 48h (reakcja

tzn. naprawa w terminie 48h od momentu zgłoszenia lub udostępnienie w ciągu 48h równoważnego

urządzenia zastępczego, czyli o takich samych parametrach technicznych na czas naprawy); - pełna

instrukcja obsługi oferowanych urządzeń w języku polskim dla użytkowników; - w cenie dostawa zamówienia

do siedziby Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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zawiera zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku

wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych

warunków ich wprowadzenia: 1)zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie

ogłoszona ustawowa jej zmiana; 2)nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień

publicznych: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego), zmiana stawki VAT, o ile Zamawiający wyrazi nań zgodę, b)zmiany danych

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. jednakże nie stanowi to obowiązku,

z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje

również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy. Zamawiający podkreśla, iż

przedmiot zamówienia stanowi rozbudowę posiadanej przez zamawiającego infrastruktury wskazanej w zał. nr

7 do SIWZ. Stąd konieczność zachowania przez oferowany przedmiot kompatybilności. Zamawiający może

wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych dla

potwierdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru

sprzętu w przypadku rozbieżności w zapisach. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp.

- stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu

zamówienia. We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia

wskazano pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie,

dopuszcza się stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie

wymienione z nazwy materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez

Zamawiającego dokumentacji lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być

zastąpione innymi o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i

walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami,

programami. Pojęcie równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał

przedmiot zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Użyte w

dokumentacji nazwy, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu

preferowanie rozwiązań danego producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy

techniczne, technologiczne nie gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku

ofert zawierających rozwiązania równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów

poszczególnych pozycji Specyfikacji technicznej - zał. 7 do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w

ofercie równoważność oferowanych urządzeń, oprogramowania lub systemów. Zamawiający nie uzna

rozwiązań równoważnych, jeśli będą o gorszych niż wskazane w zał. 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna -

minimalnych wymaganiach jakościowych, funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. CPV: 32341000-5,

31434000-7, 44613400-4, 32510000-1 V.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się udzielania zamówień

uzupełniających. VI.Termin wykonania zamówienia. Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin

wykonania zamówienia podlega ocenie w przyjętych kryteriach oceny ofert..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.6).
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W ogłoszeniu jest:  VII.Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne oraz

sposób występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W postępowaniu mogą wziąć

udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy

Pzp dotyczące: 1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku

wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 2.Posiadania niezbędnej wiedzy i

doświadczenia Wykonawca składający ofertę wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co

najmniej 1 zadanie obejmujące co najmniej dostawę zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych

(min. dwa 4-kanałowe odbiorniki cyfrowe, 8 nadajników bezprzewodowych typu bodypack, 8 mikrofonów

nagłownych). 3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie ustanawia

szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 4.Dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku

wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 5.Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do

SIWZ). Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów

wymienionych w Rozdziale IX. SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia. Niespełnienie ww. warunków

będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy. Wykonawca na żądanie

zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż

na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował

tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (Dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o

zamówienie) Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX.Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy

składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą - Pzp, w szczególności zgodnie z

zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

(Dz.U.2013.231) 1.Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 oraz w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -
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oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp składają wszyscy ci

Wykonawcy lub jeden w imieniu wszystkich. Należy odpowiednio zaznaczyć w oświadczeniu. 2.Aktualny odpis

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3.Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się

złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę

w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 - składa dokument

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt

2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości,

co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5.Formularz ofertowy.

6.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami są

poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane

nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W

przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 7.Pozostałe dokumenty -

przedmiotowe - zgodnie z wymogami SIWZ - wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia) w j. polskim: 1)Pełna specyfikacja oferowanego sprzętu, zawierająca

wszystkie informacje, o których mowa w zał. nr 7 do SIWZ i zeń zgodna; 2)Wykaz punktów serwisowych na

terenie RP (realizujących reakcję na zgłoszenie, tzn. naprawę w terminie 48h od momentu zgłoszenia lub

udostępnienie w ciągu 48h od zgłoszenia równoważnego urządzenia zastępczego, czyli o takich samych

parametrach technicznych na czas naprawy); 3)Instrukcja obsługi nadajnika i mikrofonu w języku polskim dla
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użytkownika końcowego (wokalista-aktor); 8.Wykaz rozwiązań równoważnych, jeżeli Wykonawca takiż oferuje

wraz z dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania

Zamawiającego określone w SIWZ, tj. dokumenty, o których mowa w pkt 7. ppkt od 1) do 3). 9.Wykonawca,

wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.

2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 10.(Dotyczy Wykonawców wspólnie

ubiegających się o zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających

ofertę wspólną albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie

poświadczonej kopii. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Ponadto - zamawiający przed podpisaniem umowy może

żądać kopii umowy podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu. 11.Jeżeli Wykonawca zastrzega

niejawność informacji stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do

SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie.

Niedopełnienie zafoliowania może skutkować jawnością całej oferty. 12.Wykonawca na żądanie

zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż

na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. 13.Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach

finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonaniu zamówienia. 14.Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za

zgodność z oryginałem przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy z dopiskiem: za

zgodność z oryginałem. 15.Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku innym niż PL, są składane wraz

z tłumaczeniem na język polski, chyba że SIWZ lub ustawa Pzp stanowią inaczej.

W ogłoszeniu powinno by ć: VII.Warunki wymagane od Wykonawców ubiegających się o zamówienie

publiczne oraz sposób występowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W

postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których

mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: 1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie ustanawia

szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 2.Posiadania

niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca składający ofertę wykaże, że wykonał w okresie ostatnich

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej 1 zadanie obejmujące co najmniej dostawę zestawów mikrofonowych systemów

bezprzewodowych (min. dwa 4-kanałowe odbiorniki cyfrowe, 8 nadajników bezprzewodowych typu bodypack,

8 mikrofonów nagłownych). 3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający nie

ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ).

4.Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie ustanawia szczegółowego
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warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do SIWZ). 5.Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku wystarczającym będzie złożenie oświadczenia (zał. do

SIWZ). Ocena spełnienia warunków dokonana będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów

wymienionych w Rozdziale IX. SIWZ zgodnie z kryterium: spełnia - nie spełnia. Niespełnienie ww. warunków

będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania, zgodnie z art. 24 ustawy. Wykonawca na żądanie

zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż

na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia

z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i

doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach

finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował

tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania

zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada

solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba

że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. (Dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o

zamówienie) Ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IX.Wymagane oświadczenia i dokumenty. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie. Wykonawcy

składają dokumenty i oświadczenia na zasadach określonych ustawą - Pzp, w szczególności zgodnie z

zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,

jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

(Dz.U.2013.231) 1.Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 oraz w trybie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -

oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp składają wszyscy ci

Wykonawcy lub jeden w imieniu wszystkich. Należy odpowiednio zaznaczyć w oświadczeniu. 2.Aktualny odpis

z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

3.Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z przedłożonych wypisów (odpisów), wymaga się

złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania składającego (składających) ofertę

w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 4.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 - składa dokument

lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony(e) nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w
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którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt

2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. W przypadku wątpliwości,

co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio

miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z

wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 5.Formularz ofertowy.

6.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych

dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, 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, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Dowodami są

poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane

nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W

przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie zostały

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. 7.Pozostałe dokumenty -

przedmiotowe - zgodnie z wymogami SIWZ - wskazanymi w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SIWZ

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia) w j. polskim: 1)Pełna specyfikacja oferowanego sprzętu, zawierająca

wszystkie informacje, o których mowa w zał. nr 7 do SIWZ i zeń zgodna; 2)Wykaz punktów serwisowych na

terenie RP (realizujących reakcję na zgłoszenie, tzn. naprawę w terminie 48h od momentu zgłoszenia lub

udostępnienie w ciągu 48h od zgłoszenia równoważnego urządzenia zastępczego, czyli o takich samych

parametrach technicznych na czas naprawy); 3)- Pełna instrukcja obsługi oferowanych urządzeń w języku

polskim dla użytkowników.; 8.Wykaz rozwiązań równoważnych, jeżeli Wykonawca takiż oferuje wraz z

dokumentami potwierdzającymi, iż oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego

określone w SIWZ, tj. dokumenty, o których mowa w pkt 7. ppkt od 1) do 3). 9.Wykonawca, wraz z ofertą,

składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo

informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 10.(Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie publiczne) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną albo

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. Przepisy

dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie

zamówienia. Ponadto - zamawiający przed podpisaniem umowy może żądać kopii umowy podmiotów

występujących wspólnie w postępowaniu. 11.Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji

stanowiących treść oferty, może załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik do SIWZ oraz wpiąć

dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie

zafoliowania może skutkować jawnością całej oferty. 12.Wykonawca na żądanie zamawiającego i w zakresie
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przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert,

spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania

warunków, o których mowa w art. 24 ust 1. 13.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji

zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

14.Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem

przez jedną z osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy z dopiskiem: za zgodność z oryginałem.

15.Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku innym niż PL, są składane wraz z tłumaczeniem na język

polski, chyba że SIWZ lub ustawa Pzp stanowią inaczej.
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