
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001013370

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Reymonta 33

1.4.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 570 414 155

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cekis.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cekis.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00198034/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 13:50

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00191922/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wykazu dostaw wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat
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przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.
Wykonawca wykaże co najmniej dwie umowy dostawy wyposażenia nowej sali kinowej wraz z
jego montażem, uruchomieniem i zestrojeniem o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto
każda.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie - wzór stanowi załącznik nr 4.

Po zmianie: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wykazu dostaw wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.
Wykonawca wykaże co najmniej jedną umowę dostawy wyposażenia nowej sali kinowej wraz z
jego montażem, uruchomieniem i zestrojeniem o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawa została
wykonana należycie - wzór stanowi załącznik nr 4.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wykazu dostaw wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.
Wykonawca wykaże co najmniej dwie umowy dostawy wyposażenia nowej sali kinowej wraz z
jego montażem, uruchomieniem i zestrojeniem o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto
każda.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie - wzór stanowi załącznik nr 4

Po zmianie: 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia wykazu dostaw wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty i podmiotów, na rzecz których
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.
Wykonawca wykaże co najmniej jedną umowę dostawy wyposażenia nowej sali kinowej wraz z
jego montażem, uruchomieniem i zestrojeniem o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że dostawa została
wykonana należycie - wzór stanowi załącznik nr 4.
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