Pytania i odpowiedzi
Postępowanie nr 03/2016 „Modernizacja studia nagrań w Teatrze Syrena”
1.

Pytanie z dn. 20.06.2016
„Czy zamawiający dopuszcza (w związku z tematem przetargu „modernizacja studia
nagrań”) przedstawienie referencji na dostawę wyposażenia studiów nagrań, które są
bardziej związane z przedmiotem zamówienia niż realizacja zamówień sprzętu
nagłośnieniowego?”

2.

Pytanie z dn. 20.06.2016
„Czy dopuszczają Państwo referencje na dostawę sprzętu do studia nagrań?”
Odpowiedź z dn. 21.06.2016 do pytań 1 i 2
Zamawiający dopuszcza referencje na dostawę sprzętu przeznaczonego dla studiów
nagrań.
Jednocześnie Zamawiający zmienia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (ust.
5.1.2 SIWZ, ust. III.3.2 ogłoszenia o zamówieniu).
Dotychczasowe brzmienie:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia
polegające na dostawie, uruchomieniu i strojeniu stałej instalacji systemu
nagłośnienia dla obiektów kulturalnych np. domy kultury, opery, filharmonie, teatry
muzyczne, teatry, sale koncertowe itp., o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto
każde. W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) wyrażona jest w innej
walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości
wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego
kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów NBP (Tabela
A), obowiązującego na dzień składania ofert.”
Nowe brzmienie:
„Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował co najmniej 3 (trzy) zamówienia
polegające na dostawie i uruchomieniu wyposażenia do studiów nagrań, o wartości
nie mniejszej niż 100.000 zł brutto każde. W przypadku, gdy wartość zamówienia
(umowy) wyrażona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona
przeliczenia wartości wykonanego zamówienia w innej walucie na złote polskie - na
podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli
Kursów NBP (Tabela A), obowiązującego na dzień składania ofert.”
Zamawiający dokonuje korekty specyfikacji i ogłoszenia oraz wyznacza nowy termin
składania ofert na 23 czerwca 2016 r. (czwartek) godz. 13 oraz nowy termin otwarcia
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ofert na 23 czerwca 2016 r. (czwartek) godz. 13.15 (miejsce składania ofert pozostaje
bez zmian).
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