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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gdański Teatr Szekspirowski Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Ogarna 101

Miejscowość:  Gdańsk Kod pocztowy:  80-826 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 228259173

Osoba do kontaktów:  Marcin Sanner, Piotr Pałka

E-mail:  bud-invent@alpha.pl Faks:  +48 228258715

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.teatrszekspirowski.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego i ruchomego oraz wyposażenia technologicznego
dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 2, obejmująca swym zakresem: 1) Okładzinę Sali teatralnej
zgodnie z projektem wnętrz; 2) Okładzinę foyer zgodnie z projektem wnętrz; 3) Okładzinę szatni zgodnie
z projektem wnętrz; 4) Mosiężne maskownice elementów wentylacji Teatru; 5) Drewniane balustrady; 6)
Drewnianą podłogę zapadni scenicznych i widowni

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Dostawa i instalacja wyposażenia teatralnego wbudowanego i
ruchomego oraz wyposażenia technologicznego dla Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Część 2”,
obejmująca swym zakresem:
1) Okładzinę Sali teatralnej zgodnie z projektem wnętrz;
2) Okładzinę foyer zgodnie z projektem wnętrz;
3) Okładzinę szatni zgodnie z projektem wnętrz;
4) Mosiężne maskownice elementów wentylacji Teatru;
5) Drewniane balustrady;
6) Drewnianą podłogę zapadni scenicznych i widowni;
– zwana dalej „Dostawą”.
2. Wyposażenie wnętrz teatru dostarczone w ramach realizacji Umowy musi spełniać następujące wymogi:
1) musi być fabrycznie nowe, nie używane wcześniej w innych projektach;
2) nie może być częścią żadnego projektu oferowanego dla innych podmiotów na terenie Unii Europejskiej
przez Wykonawcę.
3. Zamawiający wymaga, udzielenia pisemnej gwarancji na wykonane Dostawy zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Załączniku nr 11 do SIWZ (Karta gwarancyjna). Okres rękojmi za wady jest równy okresowi
gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.
4. Zamawiający wymaga, aby dostarczone materiały sprzęt posiadały certyfikaty, atesty, świadectwa
dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i materiały
spełniają wymagane prawem przepisy i normy.
5. W celu potwierdzenia, że oferowane materiały odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania każdorazowo przed montażem przedstawienia
dokumentacji materiałowej, a w przypadkach szczególnych (np.: detale architektoniczne, drobne elementy
wykończenia, drobne wyposażenie sceniczne) – fotografii lub próbek materiałowych w celu potwierdzenia
zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia niezbędnych materiałów własnym transportem, na własny koszt
i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku i instalacji własnymi zasobami ludzkimi i sprzętowymi w terminie
określonym w SIWZ lub przez Zamawiającego.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 44113330  
Dodatkowe przedmioty 39290000  
 45432210  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP/PN/2.4/GTS/12

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_GTS
Dane referencyjne ogłoszenia:   2012-153822   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2012/S 217-357727  z dnia:  10/11/2012  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
07/11/2012  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia, tj. Zamawiający
uzna, że warunek dotyczący wiedzy i
doświadczenia
został spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że
posiada doświadczenie wyrażające
się wykonaniem
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 dostaw
drewnianych okładzin ściennych
wraz z montażem,
każda o wartości netto nie mniejszej
niż 200.000 PLN
(dwieście tysięcy PLN).

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:
1) posiadania wiedzy i
doświadczenia, tj. Zamawiający
uzna, że warunek dotyczący wiedzy i
doświadczenia
został spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże, że
posiada doświadczenie wyrażające
się wykonaniem
w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej 2 dostaw
drewnianych okładzin ściennych
wraz z montażem,
każda o wartości netto nie mniejszej
niż 200.000 PLN
(dwieście tysięcy PLN).
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Jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem Dostaw
o wartości wyrażonej w walucie innej
niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy te wartości na
złoty polski
według tabeli kursów średnich walut
obcych NBP
obowiązującej na dzień
opublikowania ogłoszenia o
wszczęciu niniejszego postępowania
w suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej
2) dysponowania osobami zdolnymi
do Wykonania
przedmiotu zamówienia, tj.
Zamawiający uzna, że
warunek ten został spełniony jeżeli
Wykonawca
wykaże, że dysponuje Kierownikiem
robót
posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub
odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane
na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Ww. osoba musi być wpisana na listę
członków
właściwej izby samorządu
zawodowego
Zamawiający dopuszcza
równoważne kwalifikacje,
zdobyte przez ww. osobę w innych
państwach,
na zasadach określonych w art.12a
ustawy z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz z
uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia
18.3.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w
państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U.
2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

Jeżeli Wykonawca wykaże się
wykonaniem Dostaw
o wartości wyrażonej w walucie innej
niż złoty polski,
Zamawiający przeliczy te wartości na
złoty polski
według tabeli kursów średnich walut
obcych NBP
obowiązującej na dzień
opublikowania ogłoszenia o
wszczęciu niniejszego postępowania
w suplemencie do
Dziennika Urzędowego Unii
Europejskiej
2) dysponowania osobami zdolnymi
do Wykonania
przedmiotu zamówienia, tj.
Zamawiający uzna, że
warunek ten został spełniony jeżeli
Wykonawca
wykaże, że dysponuje Kierownikiem
robót
posiadającym uprawnienia
budowlane w specjalności
konstrukcyjno – budowlanej lub
odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane
na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza
równoważne kwalifikacje,
zdobyte przez ww. osobę w innych
państwach,
na zasadach określonych w art.12a
ustawy z dnia
7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz z
uwzględnieniem
postanowień ustawy z dnia
18.3.2008 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w
państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U.
2008, nr 63 poz. 394 ze zm.).

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
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Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
19/12/2012   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/01/2013   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

Zamiast:
19/12/2012   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
07/01/2013   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/12/2012  (dd/mm/rrrr) - ID:2012-173107
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