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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polska
Osoba do kontaktów: Martyna Włodarczyk
Tel.:  +48 422726462
E-mail: zamowienia@zim.uml.lodz.pl 
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zim.lodz.bip-e.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej wystawy stałej w Muzeum Miasta Łodzi przy ul. Ogrodowej 15 pt.
„Ziemia Obiecana wczoraj i dziś. Łódź w Europie. Europa w Łodzi”
Numer referencyjny: ZIM-DZ.3322.22.2018

II.1.2) Główny kod CPV
79956000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie multimedialnej wystawy stałej w Muzeum Miasta
Łodzi przy ul. Ogrodowej 15.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz
w TOMIE II SIWZ– Formularz Aktu Umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: n002c4yx
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-148288

mailto:zamowienia@zim.uml.lodz.pl
http://zim.lodz.bip-e.pl/
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 193-436606
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/10/2018

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
1.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty co
najmniej dwa zamówienia:
a) jedno polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu ekspozycji muzealnej o tematyce historycznej,
która swoim zakresem obejmowała: wykonanie projektów przestrzeni ekspozycyjnej, dostawę i montaż
gablot,dostawę i montaż systemu multimedialnego, wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie elementów
aranżacyjnych i scenograficznych o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 PLN brutto.
b) jedno polegające na dostawie i instalacji systemu multimedialnego składającego się z urządzeń
multimedialnych, z systemem sterowania wraz z produkcją i wdrożeniem interaktywnych aplikacji
multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto.
Uwaga:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do
wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.
2. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku
dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w
wykonaniu dwóch zamówień, (...)
1.2.Wykonawca, który dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika projektu nad realizacją dwóch ekspozycji/wystaw,
które swoim zakresem obejmowały co najmniej zaprojektowanie i dostawę gablot, scenografii, stanowisk
interaktywnych,systemu zarządzania, produkcji aplikacji do stanowisk multimedialnych, gdzie wartość
przynajmniej jednego/jednej z nich była nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto,
b) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta ekspozycji, która posiada minimum 5 letnie doświadczenie w
zakresie wykonywania projektów ekspozycji multimedialnych
I brała udział w opracowaniu dwóch projektów aranżacji ekspozycji multimedialnych,
c) 1 osobą do pełnienia funkcji specjalisty ds. sprzętu multimedialnego (audio – wideo) posiadającą
doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - w realizacji dwóch projektów
obejmujących swoim zakresem montaż

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:436606-2018:TEXT:PL:HTML


3 / 4

I uruchomienie stanowisk multimedialnych, programowanie i uruchomienie systemu zarządzania sprzętem
multimedialnym,
d) 1 osobą do pełnienia funkcji programisty posiadającą doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert - w tworzeniu dwóch aplikacji multimedialnych interaktywnych dla
stałych ekspozycji interaktywnych z wykorzystaniem technologii operujących np. C++, C#, HTML5, AS3,
Javascript,Adobe AIR itp.
Uwaga:
1. Zamawiający przez kierownika projektu rozumie osobę, która pełniła funkcję: koordynatora lub menadżera
lub kierownika projektu lub inną funkcję, która polegała na zarządzaniu pracami związanymi z projektowaniem
i realizacją ekspozycji/wystawy, które swoim zakresem obejmowały co najmniej zaprojektowanie i dostawę
gablot, scenografii, stanowisk interaktywnych, systemu zarządzania, produkcji aplikacji do stanowisk (...)
Powinno być:
1.1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) w sposób należyty co
najmniej dwa zamówienia:
a) jedno polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu ekspozycji muzealnej o tematyce historycznej, która
swoim zakresem obejmowała: wykonanie projektów przestrzeni ekspozycyjnej, dostawę i montaż gablot,
dostawę i montaż systemu multimedialnego, wykonanie aplikacji multimedialnych, wykonanie elementów
aranżacyjnych i scenograficznych o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto.
b) jedno polegające na dostawie i instalacji systemu multimedialnego składającego się z urządzeń
multimedialnych, z systemem sterowania wraz z produkcją i wdrożeniem interaktywnych aplikacji
multimedialnych o wartości nie mniejszej niż 700.000,00 zł brutto.
Uwaga:
1. Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie
dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie
i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do
wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia
stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez
wykonawcę faktur.
2. W przypadku wykazywania ww. warunku przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), a także w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania spełnienia ww. warunku
dotyczącego zdolności technicznej w taki sposób, aby co najmniej jeden podmiot posiadał doświadczenie w
wykonaniu dwóch zamówień, (...)
1.2.Wykonawca, który dysponuje, co najmniej:
a) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika projektu, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika projektu nad realizacją dwóch ekspozycji/wystaw,
które swoim zakresem obejmowały co najmniej zaprojektowanie i dostawę gablot, scenografii, stanowisk
interaktywnych,systemu zarządzania, produkcji aplikacji do stanowisk multimedialnych, gdzie wartość
przynajmniej jednego/jednej z nich była nie mniejsza niż 1 000 000,00 PLN brutto,
b) 1 osobą, która będzie pełnić funkcję projektanta ekspozycji, która posiada minimum 5 letnie doświadczenie w
zakresie wykonywania projektów ekspozycji multimedialnych
I brała udział w opracowaniu dwóch projektów aranżacji ekspozycji multimedialnych,
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c) 1 osobą do pełnienia funkcji specjalisty ds. sprzętu multimedialnego (audio – wideo) posiadającą
doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert - w realizacji dwóch projektów
obejmujących swoim zakresem montaż
I uruchomienie stanowisk multimedialnych, programowanie i uruchomienie systemu zarządzania sprzętem
multimedialnym,
d) 1 osobą do pełnienia funkcji programisty posiadającą doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert - w tworzeniu dwóch aplikacji multimedialnych interaktywnych dla
stałych ekspozycji interaktywnych z wykorzystaniem technologii operujących np. C++, C#, HTML5, AS3,
Javascript,Adobe AIR itp.
Uwaga:
1. Zamawiający przez kierownika projektu rozumie osobę, która pełniła funkcję: koordynatora lub menadżera
lub kierownika projektu lub inną funkcję, która polegała na zarządzaniu pracami związanymi z projektowaniem
i realizacją ekspozycji/wystawy, które swoim zakresem obejmowały co najmniej zaprojektowanie i dostawę
gablot, scenografii, stanowisk interaktywnych, systemu zarządzania, produkcji aplikacji do stanowisk (...)
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 13/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 27/11/2018
Czas lokalny: 12:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


