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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 95433 - 2015 data 29.06.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy, ul. Czerniakowska 16, 00-

701 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 613 46 19, 623 36 98, fax. 22 623 36 93. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie 

zrealizował co najmniej dwa zamówienia polegające na wyposażeniu sali 

wielofunkcyjnej (sali do wyświetlania obrazu stereoskopowego aktywnego lub 

pasywnego) na minimum 100 miejsc każda, w aparaturę projekcji stereoskopowych 

3D z elementami instalacji elektrycznych i teletechnicznych o wartości nie mniejszej 

niż 300 000,00 zł brutto każde, w zakresie wykonania stacjonarnej instalacji systemu 

projekcji stereoskopowej wielkoformatowej obejmującej dostawię i montaż: a) 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych dedykowanych dla systemu projekcji 3D, 

b) projektora typu instalacyjnego 3D 120Hz z wymienną optyką, wysokiej 

rozdzielczości i jasności (min. Full HD 1080p, min. 5000 Ansi) dla projekcji 

stereoskopowych aktywnych na ekran elektryczny wielkoformatowy o podstawie min. 

6 m długości, zmontowany na sali, c) dostawy kodowanego i wolnego od zakłóceń 

zewnętrznych systemu synchronizacji 3D w podczerwieni wraz z min. 100 szt. 

okularów stereoskopowych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że zamówienia te zostały 

wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru z wyraźnym zaznaczeniem jakości 

wykonanych dostaw, usług). Zamawiający, w przypadku gdy przedmiotem 

zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienia 

wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część 

zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez 

Zamawiającego. Zaleca się złożenie wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw 

na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie w formie referencji lub poświadczenia, z tym że w odniesieniu 

do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno 

być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

Zamawiający informuje, że za główne dostawy uzna te, które są wymienione na 

potwierdzeniu spełniania warunku udziału w postępowaniu - wiedzy i doświadczenia;. 

 W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 



składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

należycie zrealizował co najmniej dwa zamówienia polegające na wyposażeniu sali 

wielofunkcyjnej (sali do wyświetlania obrazu stereoskopowego aktywnego lub 

pasywnego) na minimum 100 miejsc każda, w aparaturę projekcji stereoskopowych 

3D z elementami instalacji elektrycznych i teletechnicznych o wartości nie mniejszej 

niż 300 000,00 zł brutto każde, w zakresie wykonania stacjonarnej instalacji systemu 

projekcji stereoskopowej wielkoformatowej obejmującej dostawię i montaż: a) 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych dedykowanych dla systemu projekcji 3D, 

b) projektora typu instalacyjnego 3D 120Hz z wymienną optyką, wysokiej 

rozdzielczości i jasności (min. Full HD 1080p, min. 5000 Ansi) dla projekcji 

stereoskopowych aktywnych na ekran elektryczny wielkoformatowy o podstawie min. 

6 m długości, zmontowany na sali, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że 

zamówienia te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru z wyraźnym 

zaznaczeniem jakości wykonanych dostaw, usług). Zamawiający, w przypadku gdy 

przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe i ciągłe, dopuszcza nie tylko 

zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim 

przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi 

określone przez Zamawiającego. Zaleca się złożenie wykazu wykonanych lub 

wykonywanych dostaw na formularzu stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, że dostawy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie w formie referencji lub 

poświadczenia, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych 

lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający informuje, że za główne 

dostawy uzna te, które są wymienione na potwierdzeniu spełniania warunku udziału w 

postępowaniu - wiedzy i doświadczenia;. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 08.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Centralny Instytut 

Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 

Warszawa piętro III, ok. 335 - Kancelaria.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 11:00, miejsce: Centralny Instytut 

Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 

Warszawa piętro III, ok. 335 - Kancelaria.. 

 


