Warszawa, 14 października 2019 r.
DAZ-SZP.262.50.2019

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne (Nr 44/19/US) na
Organizację dnia integracyjnego z obsługą techniczną i oprawą muzyczną.

Działając na podstawie pkt 7.5 oraz pkt 7.6 Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje
następujących zmian:


treść Ogłoszenia:

Zmiana 1:
Pkt 4 Ogłoszenia „Termin i miejsce wykonania zamówienia”
Zamiast:
„4.2. Termin realizacji zamówienia - od dnia 26 października godz. 06:00 (montaż oświetlenia,
nagłośnienia i elementów scenografii, w tym ekranu i zabudowy sceny) do dnia demontażu i
uprzątnięcia miejsca, przy czym nie później niż do 27 października 20219 r. do godz. 05:00.”
Będzie:
„4.2. Termin realizacji zamówienia - od dnia 26 października godz. 03:00 (montaż oświetlenia,
nagłośnienia i elementów scenografii, w tym ekranu i zabudowy sceny) do dnia demontażu i
uprzątnięcia miejsca, przy czym nie później niż do 27 października 20219 r. do godz. 05:00.”
Zmiana 2:
Pkt I lit. j) Załącznika nr 1 do Ogłoszenia SOPZ „Informacje o przedmiocie zamówienia”
Zamiast:
„j) montaż, demontaż i wyniesienie wszelkiego sprzętu technicznego i scenografii (dostępność miejsca
od godz. 06:00 w dn. 26/10 do godz. 05:00 w dn. 27/10) oraz usługa transportu niezbędnego do
realizacji sprzętu i wyposażenia zapewnionego w ramach zamówienia. Wykonawca będzie również
zobowiązany do posprzątania (z budynku Fortecy) i utylizacji materiałów powstałych w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia. (…)”

Będzie:
„j) montaż, demontaż i wyniesienie wszelkiego sprzętu technicznego i scenografii (dostępność miejsca
od godz. 03:00 w dn. 26/10 do godz. 05:00 w dn. 27/10) oraz usługa transportu niezbędnego do
realizacji sprzętu i wyposażenia zapewnionego w ramach zamówienia. Wykonawca będzie również
zobowiązany do posprzątania (z budynku Fortecy) i utylizacji materiałów powstałych w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia. (…)”
Zmiana 3:
Pkt. IV Załącznika nr 1 do Ogłoszenia SOPZ „Harmonogram realizacji zamówienia”
Zamiast:
„Usługa montażu wszystkich niezbędnych elementów od godz. 06:00 w dniu 26.10.2019 r. – gotowość
sali głównej i sceny z ekranem godz. 11:00 w dniu 26.10.2019 r. Demontaż i uprzątniecie miejsca do
godz. 06:00 w dniu 27.10.2019 r. Film będzie zrealizowany w maksymalnym terminie do 15/11/2019 r.
(Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji filmu).”
Będzie:
„Usługa montażu wszystkich niezbędnych elementów od godz. 03:00 w dniu 26.10.2019 r. – gotowość
sali głównej i sceny z ekranem godz. 11:00 w dniu 26.10.2019 r. Demontaż i uprzątniecie miejsca do
godz. 06:00 w dniu 27.10.2019 r. Film będzie zrealizowany w maksymalnym terminie do 15/11/2019 r.
(Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji filmu).”
Zamawiający informuje, że w wyniku powyższej zmiany, nie jest konieczny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, wobec czego termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.
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