
Wrocław, dnia 28 luty 2008 r. 
 
 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
WYNAJEM, MONTAś, OBSŁUGĘ I DEMONTAś KONSTRUKCJI WIDOWNI NA POTRZEBY 
SPEKTAKLU OPEROWEGO „OTELLO” G. VERDIEGO 
 
Na podst. art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia 
w przedmiotowym postępowaniu: 
 
I. W załączniku nr 2 do IDW, „Opis przedmiotu zamówienia”: 
 
- Punkt 1.6 otrzymuje brzmienie: „ Podłoga trybuny w pierwszym rzędzie ma 
zaczynać się od wysokości około 1.3m ( w najniŜszym punkcie) , a maksymalna 
wysokość trybuny nie powinna przekroczyć 9 m” 
 
- Punkt 1.7 otrzymuje brzmienie: „Miejsca  muszą być ponumerowane: rzędy 
numerowane narastająco od początku trybuny, siedziska  od lewej do prawej patrząc 
na trybunę od przodu” 
 
- Punkt 1.8A) : „Ciągi komunikacyjne powinny być poprowadzone pod widownią, z 
niezaleŜnymi wejściami do poszczególnych sektorów 
 
- Punkt1.8B): „Wymagane jest, aby wszystkie ciągi komunikacyjne oraz wejścia 
(klatki schodowe) były wysłonięte od góry” 
 
- Punkt 1.9 :”NaleŜy zastosować stopniowanie wysokości wszystkich rzędów 
względem siebie:” 
 
II. W załączniku nr 1 do IDW „Umowa dostawy”: 
 
- § 2 Termin wykonania umowy , otrzymuje brzmienie: 
„Strony ustalają następujące terminy montaŜu i demontaŜu przedmiotu umowy szczegółowo 
określonego w § 1: 
 montaŜ rozpocznie się w 26.05.2008 o godz. 07.00 i zakończy się w dniu 12.06 2008r.  
      o godz. 15.00 
 demontaŜ rozpocznie się w dniu 22.06.2008 o godz. 24.00 i zakończy się w dniu  

29.06.2008 o godz. 24.00 
 
- § 6 Wynagrodzenie, otrzymuje brzmienie: 
 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy szczegółowo określonego w § 1 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w łącznej kwocie .........................zł.( 
słownie:……..) brutto. 

 
2. Wynagrodzenie wskazane w ustępie poprzedzającym płatne będzie w następujący 

sposób i w następujących terminach: 
1) Płatność częściowa w wysokości 20% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. kwota 

.......................... zł, płatna do dnia 12.06.2008r. na podstawie faktury VAT 



  2) pozostała część wynagrodzenia w wysokości 80% kwoty wskazanej w ust. 1, tj. kwota 
............................ zł ( brutto), płatna w terminie 14 dni od daty zakończenia realizacji przed 
        miotu niniejszej umowy i potwierdzenia naleŜytego jej wykonania przez 
       wskazanego w § 6 umowy przedstawiciela zamawiającego. 

, tj. od daty 29.06.2008r. na podstawie faktury VAT. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy: ................. 

............................................................................................................................................. 
4. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki 

ustawowe od niezapłaconej kwoty. 
5. Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy. 
 
-  W § 7 Odstąpienie od umowy , przywoływany „termin gotowości” zostaje zmieniony z 

11.06.2008 godz 15, na 12.06.2008 godz. 15 
 
III. W związku z  modyfikacj ą specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 
przedmiotowym post ępowaniu, Zamawiaj ący przedłu Ŝa termin składania ofert 
do 7 marca 2008 do godz. 9.00. Otwarcie ofert nast ąpi 7 marca 2008 o godz. 
9.30 
 
IV.  Punkt 1.3 Rozdział 1 IDW otrzymuje brzmienie: 
„Wymagany termin wykonania zamówienia: 26.05.2008-29.06.2008 ” 
 
 
 
 
 
 
 
 


