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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:380808-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2019/S 154-380808

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 132-324606)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Miasto Rybnik
276255430
ul. Bolesława Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Jasińska-Gmerek
Tel.:  +48 324392000
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl 
Faks:  +48 324224124
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rybnik.eu

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu
„Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projek
Numer referencyjny: ZP.271.63.2019

II.1.2) Główny kod CPV
79950000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego i wykonanie multimedialnej i interaktywnej
wystawy stałej pod roboczym tytułem: „Wiek Pary”, w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko”, na
terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/08/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 132-324606

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 19/08/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 26/08/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Wykonawca składa ofertę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny
niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W
Formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
Zamawiający informuje, że ze względu na wymóg przedstawienia próbki (animacja, projekt graficzny planszy
oraz dokumentacji projektu wykonawczego), której nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej Zamawiający zgodnie z art. 10c ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp odstępuje w tej części od wymogu
jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej i wymaga jej złożenia w formie nośnika CD/DVD
lub pendrive. Nośnik należy włożyć do nieprzezroczystej koperty umożliwiającej identyfikację Wykonawcy i
oznaczonej następująco:
a) adresat:
Urząd Miasta Rybnika
Wydział Zamówień Publicznych (pokój 302)
Ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik
b) zawartość:
Oferta na:
Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w kompleksie budynków nadszybia i maszynowni szybu
„Kościuszko”, prezentującej dziedzictwo kulturowe, opartej na motywie maszyny parowej, w ramach projektu:
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„Modernizacja budynków nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w
Rybniku na cele kulturalne”
c) dopisek:
NIE OTWIERAĆ PRZED: 26.08.2019 r. godz. 11:00
Wewnątrz tej koperty ma znajdować się nośnik CD/DVD lub pendrive zawierający zaszyfrowaną próbkę, tj.
opatrzoną hasłem dostępowym. W tym celu Wykonawca może skorzystać z dostępnych na rynku narzędzi
na licencji open-source (np.: AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign) lub komercyjnych. Wykonawca zamieszcza
hasło dostępu do próbki w treści swojej oferty składanej elektronicznie. Treść oferty może zawierać, jeśli
to niezbędne, również inne informacje dla prawidłowego dostępu do próbki, w szczególności informacje o
wykorzystanym programie szyfrującym lub procedurze odszyfrowania treści zawartej na nośniku CD/DVD lub
pendrive.
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie próbki odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego,
osobiście lub za pośrednictwem posłańca w terminie wyznaczonym do złożenia oferty, tj. do 26.08.2019 r.,
godz. 10:00. Brak złożenia próbki w powyższym terminie będzie skutkować przyznaniem „0pkt” w kryterium
wartość artystyczna i funkcjonalna.
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1do SIWZ poprzez
dodanie zapisu do wskazania hasła dostępu do próbki.


