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Ogłoszenie o modyfikacjach

Modyfikacja umowy/koncesji w okresie jej obowiązywania

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

Oficjalna nazwa: Teatr im. Wilama Horzycy w Toruniu
Krajowy numer identyfikacyjny: 871233617
Adres pocztowy: Plac Teatralny 1
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Kamińska
E-mail: barbara.kaminska@teatr.torun.pl 
Tel.:  +48 601639792
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.teatr.torun.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa systemów: nagłośnieniowego, interkomowego, pętli indukcyjnych z montażem.
Numer referencyjny: TH/ZP/2/2022

II.1.2) Główny kod CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura 
powielająca

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa i montaż systemu interkomowego dużej i małej sceny.
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
32360000 Urządzenia komunikacji wewnętrznej

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń Plac Teatralny 1

II.2.4) Opis zamówienia w chwili zawarcia umowy:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1.3.A - 1.3.B do SWZ.

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 10/08/2022
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Koniec: 03/09/2022

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczące przedmiotowego zamówienia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 160-456143

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji
Zamówienie nr:  1

Część nr: 3

Nazwa:
Dostawa i montaż systemu interkomowego dużej i małej sceny.

V.2) Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2.1) Data zawarcia umowy/decyzji o udzieleniu koncesji:
10/08/2022

V.2.2) Informacje o ofertach
Zamówienie/koncesja zostało(-a) udzielone(-a) grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: Konsbud Audio sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260202855
Adres pocztowy: ul. Gajdy 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-878
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@konsbud-audio.com.pl 
Tel.:  +48 226443038
Adres internetowy: https://konsbud-audio.pl/
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (w chwili zawarcia umowy;bez VAT)
Całkowita wartość zamówienia: 266 935.16 PLN

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp) czynność Zamawiającego, podjętą w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy,
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na 
podstawie Pzp.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.(KIO). Odwołanie wnosi się w formie pisemnej 
albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej.
3. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej, albo w postaci 
elektronicznej albo kopię odwołania, jeżeli zostało wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, że Zamawiający mógł się zapoznać z treścią odwołania przed upływem 
tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej) albo w terminie 15 dni – jeżeli została przekazana w inny sposób.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zmówieniu lub treści dokumentów zamówienia (w tym SWZ) wnosi się 
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia 
dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania 
innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści o zamówieniu lub 
dokumentów zamówienia, zamieszcza się ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone 
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ogłoszenie o zamówieniu lub są udostępnione dokumenty zamówienia, wzywając wykonawców do 
przystąpienia postępowania odwoławczego.
8. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania 
kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, 
do której przystępuje.
9. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz 
Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania 
odwoławczego, jeżeli maja interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
11. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i 
oświadczeniami strony, do której przystąpił z wyjątkiem przypadku zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa a art. 
523 ust. 1 Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego
12. Szczegółowe zasady dotyczące wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego 
wskutek ich wniesienia określone zostały w Dziale IX Pzp „Środki ochrony prawnej”.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/08/2022

Sekcja VII: Modyfikacje w umowie/koncesji
VII.1) Opis zamówienia po modyfikacjach

VII.1.1) Główny kod CPV
32300000 Odbiorniki telewizyjne i radiowe oraz aparatura nagrywająca dźwięk lub obraz lub aparatura 
powielająca

VII.1.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
51310000 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo

VII.1.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń Plac Teatralny 1

VII.1.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1.3.A - 1.3.B do SWZ.

VII.1.5) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów lub koncesji
Początek: 10/08/2022
Koniec: 30/09/2022

VII.1.6) Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość zamówienia/części/koncesji: 266 935.16 PLN

VII.1.7) Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza

https://www.uzp.gov.pl/
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Oficjalna nazwa: Konsbud Audio sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5260202855
Adres pocztowy: ul. Gajdy 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 02-878
Państwo: Polska
E-mail: sekretariat@konsbud-audio.com.pl 
Tel.:  +48 226443038
Adres internetowy: https://konsbud-audio.pl/
Wykonawcą/koncesjonariuszem jest MŚP: tak

VII.2) Informacja o modyfikacjach

VII.2.1) Opis modyfikacji
Rodzaj i zakres modyfikacji (ze wskazaniem ewentualnych wcześniejszych zmian w umowie):
Zmiana terminu końcowego realizacji zamówienia.

VII.2.2) Przyczyny modyfikacji
Konieczność modyfikacji spowodowana okolicznościami, których instytucje zamawiające/podmioty 
zamawiające, działające z należytą starannością, nie mogły przewidzieć (art. 43 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/23/
UE, art. 72 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/24/UE, art. 89 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2014/25/UE)
Opis okoliczności, ze względu na które modyfikacja jest konieczna, oraz wyjaśnienie nieprzewidywalnego 
charakteru tych okoliczności:
Zmiana terminu dostawy zamówionych przez wykonawcę urządzeń interkomowych z przyczyn leżących 
po stronie producenta z uwagi na brak dostępności podzespołów elektronicznych i komponentów 
wykorzystywanych do produkcji urządzeń interkomowych będący następstwem zakłóceń łańcuchów 
dostaw i przestojów produkcyjnych spowodowanych pandemią koronowirusa SARS-CoV-2 oraz ograniczeń 
spowodowanych konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zgłoszona przez producenta po przyjęciu zamówienia i 
wcześniejszym potwierdzeniu możliwości dostawy urządzeń interkomowych w II połowie sierpnia 2022 r. Ww. 
okoliczności skutkują koniecznością zmiany terminu końcowego dostawy i montażu systemu, przy zachowaniu 
pierwotnego terminu szkolenia personelu.

VII.2.3) Wzrost ceny
Zaktualizowana całkowita wartość zamówienia przed modyfikacjami (z uwzględnieniem ewentualnych 
wcześniejszych modyfikacji zamówienia i poprawek ceny oraz, w przypadku dyrektywy 2014/23/UE, średniej 
inflacji w danym państwie członkowskim)
Wartość bez VAT: 266 935.16 PLN
Całkowita wartość zamówienia po modyfikacjach
Wartość bez VAT: 266 935.16 PLN
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