
Ogłoszenie nr 82002 - 2017 z dnia 2017-05-11 r. 

Poznań: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 76701 - 2017  

Data: 28/04/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 27885300000, ul. ul. Fredry  9, 

61701   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 65 90 200, e-mail 

drachal@opera.poznan.pl, faks 61 852 74 64.  

Adres strony internetowej (url): http://www.opera.poznan.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca 

spełni warunek jeżeli wykaże, że: 1) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 

500 000,00 PLN. Informacje dodatkowe  

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie określa warunku 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. III.1) zostaną spełnione wyłącznie jeżeli: a)

 w przypadkach określonych w pkt.III.1.2) 1) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z 

wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunki lub będą 

łącznie posiadać łączną wartość ubezpieczenia na kwoty określone powyżej w specyfikacji, b) w 

przypadkach określonych w pkt. III.1.3) 1) – 10) warunek zostanie spełniony, jeżeli chociaż jeden z 

wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby będzie dysponował 

osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub łącznie Wykonawcy lub podwykonawcy lub 

podmioty udostępniające zasoby będą dysponował osobami c) w przypadkach określonych w pkt. 

III.1.3) 11) – 12) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub podwykonawców lub 

podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie, (nie sumuje się doświadczenia 

zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 

r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 1495/14]). 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. III.1) zostaną spełnione 



wyłącznie jeżeli: a) - b) w przypadkach określonych w pkt. III.1.3) 1) – 10) warunek zostanie 

spełniony, jeżeli chociaż jeden z wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających 

zasoby będzie dysponował osobami wskazanymi powyżej w specyfikacji lub łącznie Wykonawcy lub 

podwykonawcy lub podmioty udostępniające zasoby będą dysponował osobami c) w 

przypadkach określonych w pkt. III.1.3) 11) – 12) warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z 

wykonawców lub podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek 

samodzielnie, (nie sumuje się doświadczenia zawodowego - arg. na podstawie sentencji wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: Sygn. akt: KIO 1495/14]). 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III 

Punkt: 5.1 

W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający wezwie do 

dostarczenia następujących dokumentów: a) potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjna określona przez zamawiającego 

W ogłoszeniu powinno być: Punkt wykreślony 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

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

Data: 16/05/2017, godzina: 10:45,  

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

postępowaniu: Data: 18/05/2017, godzina: 08:45,  


