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        Skierniewice, 30.09.2021 r. 

 

 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na 

zadanie pn.: „Wyposażenie nowej sali kinowej w Centrum Kultury i Sztuki  

w Skierniewicach” 
 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych                    

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia 

dot.:  

1. rozdziału X - Podstawy wykluczenia  oraz warunki udziału w postępowaniu, 

2. rozdziału XI - Wykaz oświadczeń, dokumentów i podmiotowych środków 

dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

oraz brak podstaw wykluczenia. 
 

Ad 1.  treść pkt 4 ppkt 4) rozdziału X SWZ otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – 

w tym okresie, wykonał należycie 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. 
 

Ad. 2. treść pkt 7 ppkt 2) rozdziału XI SWZ otrzymuje brzmienie: 

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.  

 
 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa w dniu  

07.10.2021 r. godz. 10:00. 


