Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 663312015 z dnia 20150508 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Kraków
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych
użytkowych wraz z montażem, demontażem i transportem, na potrzeby organizacji spektakli Narodowego
Starego Teatru podczas projektu UBU TOUR. W...
Termin składania ofert: 20150516

Numer ogłoszenia: 68073  2015; data zamieszczenia: 12.05.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66331  2015 data 08.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, ul. Jagiellońska 5, 31010 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012
4212977, fax. 012 4213353.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych
wraz z montażem, demontażem i transportem, na potrzeby organizacji spektakli Narodowego Starego
Teatru podczas projektu UBU TOUR. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany
w szczególności do następujących świadczeń (dla każdej z lokalizacji, w której będą organizowane
spektakle): 1) uzgodnienie z organizatorem (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury)
warunków technicznych realizacji, terminów montażu i demontażu hal namiotowych i innego wyposażenia,
2) zapewnienie w szczególności: a) dwóch hal namiotowych o wymiarach minimalnych: długość 25m,
szerokość 20m, wysokość 6 m (w kalenicy), pokrycie typu OPAQUE nie przepuszczające światła na
zewnątrz (montaż, eksploatacja i demontaż hal na zmianę), b) podłogi drewnianej na stelażu stalowym o
powierzchni całkowitej 500m2, c) widowni  trybuny (stopniowanej) dla 190200 osób, d) namiotów
socjalnych  2 sztuki o powierzchni minimalnej 25m2, e) innych elementów wyposażenia technicznego,
określonego szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), 3) świadczenie usług
logistycznych w zakresie transportu, montażu i demontażu wyposażenia określonego w pkt 2, 4)
świadczenie usług w zakresie eksploatacji wyposażenia określonego w pkt 2, w tym sprawowanie nadzoru
technicznego, zapewnienie materiałów eksploatacyjnych oraz utrzymanie czystości w czasie realizacji,
transportu, montażu, eksploatacji i demontażu. Zamawiający informuje, że na realizację całego zamówienia

przeznaczył kwotę 1.000.000,00 zł brutto.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych
wraz z montażem, demontażem i transportem, na potrzeby organizacji spektakli Narodowego Starego
Teatru podczas projektu UBU TOUR. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany
w szczególności do następujących świadczeń (dla każdej z lokalizacji, w której będą organizowane
spektakle): 1) współpracy z organizatorem (jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury) celem
ustalenia warunków technicznych realizacji, terminów montażu i demontażu hal namiotowych i innego
wyposażenia (określonego w załączniku nr 2 do SIWZ), 2) zapewnienie w szczególności: a) dwóch hal
namiotowych o wymiarach minimalnych: długość 25m, szerokość 20m, wysokość 6 m (w kalenicy),
pokrycie typu OPAQUE nie przepuszczające światła na zewnątrz (montaż, eksploatacja i demontaż hal na
zmianę), b) podłogi drewnianej na stelażu stalowym o powierzchni całkowitej 500m2, c) widowni  trybuny
(stopniowanej) dla 190200 osób, d) namiotów socjalnych  2 sztuki o powierzchni minimalnej 25m2, e)
innych elementów wyposażenia technicznego, określonego szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis
przedmiotu zamówienia), 3) świadczenie usług logistycznych w zakresie transportu, montażu i demontażu
wyposażenia określonego w pkt 2, 4) świadczenie usług w zakresie eksploatacji wyposażenia określonego
w pkt. 2, w tym sprawowanie nadzoru technicznego, oraz uprzątnięcie zbędnych materiałów Wykonawcy
na czas spektaklu. Zamawiający informuje, że na realizację całego zamówienia przeznaczył kwotę
916.666,67 zł brutto..

