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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:444158-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Rybnik: Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
2019/S 182-444158

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 172-420051)

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 ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku Rafał
dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”
Numer referencyjny: ZP.271.103.2019

II.1.2) Główny kod CPV
79950000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie multimedialnej i interaktywnej wystawy stałej pod roboczym tytułem:
„Muzeum Medycyny i Farmacji”, w budynku „Rafał” na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420051-2019:TEXT:PL:HTML
mailto:rybnik@um.rybnik.pl
www.rybnik.eu
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 172-420051

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:
Ze względu na wymóg przedstawienia próbki (animacja, aplikacja interaktywna, scenariusz i storyboard filmu),
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, POLSKA
b) zawartość:
oferta na:
Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku
RAFAŁ dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”
c) dopisek:
nie otwierać przed: 10.10.2019 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
10.10.2019 r., godz. 10:00. Brak złożenia próbki w powyższym terminie będzie skutkować przyznaniem „0 pkt”
w kryterium wartość techniczna, merytoryczna i artystyczna.
Powinno być:
Ze względu na wymóg przedstawienia próbki (animacja, aplikacja interaktywna, scenariusz i storyboard filmu),
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, POLSKA,

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:420051-2019:TEXT:PL:HTML
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b) zawartość:
Oferta na:
Wykonanie instalacji aranżacji wystawienniczej w ramach projektu: „Modernizacja zabytkowego budynku Rafał
dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 w Rybniku na cele kulturalne”
c) dopisek:
Nie otwierać przed: 14.10.2019 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
14.10.2019 r., godz. 10:00. Brak złożenia próbki w powyższym terminie będzie skutkować przyznaniem „0 pkt”
w kryterium wartość techniczna, merytoryczna i artystyczna.
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę
polegającą na wykonaniu co najmniej jednej multimedialnej i interaktywnej wystawy stałej o wartości 3 000

000 PLN brutto lub większej i powierzchni co najmniej 800 m2, w tym wykonaniu zabudowy ekspozycyjnej,
instalacji sygnałowej i sterującej z centralnym systemem sterowania wystawą, multimedialnych stanowisk
edukacyjnych,prezentacji interaktywnych, mappingów, animacji, słuchowisk, dostawy i montażu sprzętu AV i
komputerowego oraz oświetlenia ekspozycyjnego.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
i. kierownika projektu posiadającego doświadczenie w koordynacji prac przy wykonaniu co najmniej 3

multimedialnych wystaw stałych, każda o powierzchni co najmniej 800 m2;
ii. specjalistę ds zawartości multimedialnej posiadającego doświadczenie w stworzeniu zawartości
multimedialnej dla co najmniej 3 wystaw stałych zawierających minimum 30 multimedialnych stanowisk każda.
(...)
Powinno być:
1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę
polegającą na wykonaniu co najmniej jednej multimedialnej i interaktywnej wystawy stałej o wartości 3 000

000 PLN brutto lub większej i powierzchni co najmniej 800 m2, w tym wykonaniu zabudowy ekspozycyjnej,
instalacji sygnałowej i sterującej z centralnym systemem sterowania wystawą, multimedialnych stanowisk
edukacyjnych,prezentacji interaktywnych, mappingów, animacji, słuchowisk, dostawy i montażu sprzętu AV i
komputerowego oraz oświetlenia ekspozycyjnego.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia:
i. kierownika projektu posiadającego doświadczenie w koordynacji prac przy wykonaniu co najmniej 3

multimedialnych wystaw stałych, każda o powierzchni co najmniej 800 m2;
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ii. specjalistę ds zawartości multimedialnej posiadającego doświadczenie w stworzeniu zawartości
multimedialnej dla co najmniej 3 wystaw stałych zawierających minimum 30 multimedialnych stanowisk każda.
(...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/10/2019
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


