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Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 358996-2016 z dnia 05-12-2016 - Zakopane
3.Przedmiot zamówienia: dostawa ,instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu do projekcji cy
frowych zgodnego ze standardami DCI w powstającej Sali studyjnej Kina „Sokół w Zakopa...
Termin składania ofert/wniosków: 13-12-2016

Ogłoszenie nr 364605 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Zakopane:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 358996
Data: 05/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" Gniazdo w Zakopanem, Krajowy numer identyfikacyjny 49018775700000,
ul. ul. Orkana 2, 34500

Zakopane, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 182 064 156, e-mail

tg.sokol.zakopane@interia.pl, faks 18 20 64 156.
Adres strony internetowej (url): www.sokol.zakopane.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym moŜna uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt:
W ogłoszeniu jest: 21.1.3.Oferty naleŜy składać w: Biurze Kierownika Kina Sokół w Zakopanem przy ul.
Orkana 2 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 16ºº do 20ºº a w dniu w którym
upływa termin składania ofert tj. 13 grudnia 2016 r. w godz od 9ºº do 10ºº
W ogłoszeniu powinno być: Oferty naleŜy składać w: Biurze Kierownika Kina Sokół w Zakopanem przy
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ul. Orkana 2 w godzinach urzędowania tj. od poniedziałku do piątku od 16ºº do 20ºº a w dniu w którym
upływa termin składania ofert tj. 03 stycznia 2017 r. w godz od 9ºº do 10ºº

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1
W ogłoszeniu jest: Dostawa i montaŜ urządzeń nagłaśniających, ekranu oraz dostaw blu-ray dla
powstającej sali studyjnej kina Sokół w Zakopanem
W ogłoszeniu powinno być: Dostawa i montaŜ ekranu oraz dostaw blu-ray dla powstającej sali studyjnej
kina Sokół w Zakopanem

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
W ogłoszeniu jest: Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy : 3
W ogłoszeniu powinno być: Maksymalna liczba części zamówienia, na które moŜe zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy : 2

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 3.Przedmiot zamówienia: dostawa ,instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego
kinowego sprzętu do projekcji cyfrowych zgodnego ze standardami DCI w powstającej Sali studyjnej Kina
„Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2a w ramach zadania współfinansowanego z programów operacyjnych
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przedmiot zamówienia obejmuje 3 zdania tj. Zadanie 1 – dostawę i
montaŜ urządzeń nagłaśniających sale. Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zawiera
załącznik nr 1 do siwz. Zadanie 2 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego dostosowanego do
projekcji 2D Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zawiera załącznik nr 1a do siwz. Zadanie 3
– dostawa odtwarzacza BLU-RAY Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 3 zawiera załącznik nr
1b do siwz. Zamawiający informuje ,Ŝe przedmiot zamówienia kaŜdego z zadań musi być dostosowany do
wymiarów warunków i wyposaŜenia Sali kinowej kina studyjnego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w
Zakopanem przy ul. Orkana 2a. Parametry sali kinowej : - długość sali kinowej - 7,79 m - szerokość sali
kinowej – 4,25 m Zamawiający informuje, Ŝe salę powstającego kina studyjnego celem dokonania swoich

2016-12-12 13:14

Ogłoszenie

3z6

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b9568001-ac6b-40f3-b268-...

pomiarów moŜna oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Panią Agatą Jandurą -nr
telefonu: 508 290 701 . Zamawiający w ramach zamówienia wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie
nowego nieuŜywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposaŜenia. Oferowany przedmiot
zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty( maja być dostarczone zamawiającemu
wraz z kartami gwarancyjnymi) być zamontowany( przytwierdzony) i gotowy do pracy bez ponoszenia przez
zamawiającego dodatkowych nakładów pracy i kosztów. Zakres przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1
i 2 obejmuje takŜe przeprowadzenie rozruchu dostarczonego sprzętu. Cena oferty ma uwzględniać koszty
świadczenia serwisu gwarancyjnego w tym koszty przeprowadzenia co najmniej dwa razy w roku przeglądu
gwarancyjnego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równowaŜnego,
innego niŜ podany przez Zamawiającego pod warunkiem, Ŝe oferowany asortyment będzie o takich samych
lub lepszych parametrach technicznych ,jakościowych, funkcjonalnych i uŜytkowych. Zamawiający uprzejmie
przypomina ,Ŝe zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy to na wykonawcy leŜy obowiązek wykazania, Ŝe oferowane
przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Termin gwarancji kaŜdorazowo
ulegnie przedłuŜeniu w przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres zaczynający się datą zgłoszenia na piśmie a
zakończony dniem odbioru ( zamawiający nie dopuszcza odbioru poza terenem miasta Zakopane)
przedmiotu wolnego od wad czy teŜ usterek. Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa w zakresie
danego zadania zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w dniu protokolarnego odbioru :karty
gwarancyjne oraz instrukcje obsługi, atesty, aprobaty techniczne wraz z wszystkimi niezbędnymi
dokumentami ( wszystkie dostarczane dokumenty musza być w języku polskim). W przypadku wystąpienia
wad i usterek dostarczonego i zamontowanego sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do
ich usunięcia niezwłocznie –w ciągu 24 godzin a w przypadku powaŜniejszych wad i usterek – nie później
jednak niŜ w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego( faks, mail) zgłoszenia przez
zamawiającego usterki urządzenia , w przeciwnym razie wykonawca będzie zobowiązany do wymiany
urządzenia na nowe zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje ,Ŝe w przypadku, gdy
w opisie przedmiotu zamówienia uŜyte zostały w opisie wymagań technicznych dostarczanych urządzeń
znaki towarowe lub ich pochodzenie , Zamawiający informuje, iŜ zapis ten jest jedynie przykładowym i
stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie cechy techniczne powinny posiadać dostarczane urządzenia.
Zamawiający dopuszcza Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równowaŜne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego
dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia
przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których
mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równowaŜne
opisywanym. Wykonawca moŜe, przy pomocy innych dokumentów wykazać, Ŝe oferowane przez niego
produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.
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W ogłoszeniu powinno być: 3.Przedmiot zamówienia: dostawa ,instalacja i uruchomienie fabrycznie
nowego kinowego sprzętu do projekcji cyfrowych zgodnego ze standardami DCI w powstającej Sali
studyjnej Kina „Sokół w Zakopanem przy ul. Orkana 2a w ramach zadania współfinansowanego z
programów operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 zdania tj.
Zadanie 1 – dostawa i zamontowanie ekranu kinowego stałego dostosowanego do projekcji 2D Dokładny
opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 1 zawiera załącznik nr 1 do siwz. Zadanie 2 – dostawa odtwarzacza
BLU-RAY Dokładny opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2 zawiera załącznik nr 1a do siwz. Zamawiający
informuje ,Ŝe przedmiot zamówienia kaŜdego z zadań musi być dostosowany do wymiarów warunków i
wyposaŜenia Sali kinowej kina studyjnego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem przy ul.
Orkana 2a. Parametry sali kinowej : - długość sali kinowej – 13,5 m - długość sali kinowej od ekranu do
projektora ok. 8,5 m - szerokość sali kinowej – 4,25 m Zamawiający informuje, Ŝe salę powstającego kina
studyjnego celem dokonania swoich pomiarów moŜna oglądać po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu
terminu z Panią Agatą Jandurą -nr telefonu: 508 290 701 . Zamawiający w ramach zamówienia wymaga
dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego nieuŜywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego
wyposaŜenia. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty( maja
być dostarczone zamawiającemu wraz z kartami gwarancyjnymi) być zamontowany( przytwierdzony) i
gotowy do pracy bez ponoszenia przez zamawiającego dodatkowych nakładów pracy i kosztów. Zakres
przedmiotu zamówienia w zakresie zadania 1 obejmuje takŜe przeprowadzenie rozruchu dostarczonego
sprzętu. Cena oferty ma uwzględniać koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego w tym koszty
przeprowadzenia co najmniej raz w roku przeglądu gwarancyjnego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość
przedstawienia w ofercie asortymentu równowaŜnego, innego niŜ podany przez Zamawiającego pod
warunkiem, Ŝe oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych
,jakościowych, funkcjonalnych i uŜytkowych. Zamawiający uprzejmie przypomina ,Ŝe zgodnie z art. 30 ust.5
ustawy to na wykonawcy leŜy obowiązek wykazania, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego Termin gwarancji kaŜdorazowo ulegnie przedłuŜeniu w
przypadku zgłoszenia reklamacji, o okres zaczynający się datą zgłoszenia na piśmie a zakończony dniem
odbioru ( zamawiający nie dopuszcza odbioru poza terenem miasta Zakopane) przedmiotu wolnego od wad
czy teŜ usterek. Wykonawca z którym zostanie zawarta umowa w zakresie danego zadania zobowiązany jest
dostarczyć Zamawiającemu w dniu protokolarnego odbioru :karty gwarancyjne oraz instrukcje obsługi,
atesty, aprobaty techniczne wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami ( wszystkie dostarczane
dokumenty musza być w języku polskim). W przypadku wystąpienia wad i usterek dostarczonego i
zamontowanego sprzętu w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia niezwłocznie –w
ciągu 24 godzin a w przypadku powaŜniejszych wad i usterek – nie później jednak niŜ w terminie do 14 dni
kalendarzowych licząc od daty pisemnego( faks, mail) zgłoszenia przez zamawiającego usterki urządzenia ,

2016-12-12 13:14

Ogłoszenie

5z6

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=b9568001-ac6b-40f3-b268-...

w przeciwnym razie wykonawca będzie zobowiązany do wymiany urządzenia na nowe zgodne z opisem
przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje ,Ŝe w przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia
uŜyte zostały w opisie wymagań technicznych dostarczanych urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie ,
Zamawiający informuje, iŜ zapis ten jest jedynie przykładowym i stanowi wskazanie dla Wykonawcy jakie
cechy techniczne powinny posiadać dostarczane urządzenia. Zamawiający dopuszcza Zgodnie z art. 30 ust. 5
ustawy – Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne opisywanym przez zamawiającego,
jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art.
30 ust. 4 ustawy dopuszcza rozwiązania równowaŜne opisywanym. Wykonawca moŜe, przy pomocy innych
dokumentów wykazać, Ŝe oferowane przez niego produkty spełniają wymogi wynikające ze wskazanych
norm lub odpowiednich specyfikacji technicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 5
W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV :32342400-6 Dodatkowe kody CPV:
51313000-9,38653400-1,30233153-8
W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV :38653400-1 Dodatkowe kody CPV: 30233153-8

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data zakończenia:31/01/2017
W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia:28/02/2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert :13/12/2016, godzina 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert :03/01/2017, godzina 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
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Punkt:
W ogłoszeniu jest:
W ogłoszeniu powinno być:
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