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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:249401-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Siedziska teatralne
2021/S 095-249401

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 077-196485)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Adres pocztowy: pl. św. Ducha 1
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 31-023
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Poznańska-Wąsik
E-mail: wasik@teatrwkrakowie.pl 
Tel.:  +48 124244523 / 124244516
Faks:  +48 124244560 / 124244506
Adresy internetowe:
Główny adres: www.teatrwkrakowie.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa i montaż foteli oraz dostawę krzeseł dla widowni Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w 
Krakowie
Numer referencyjny: DAM.282.1.21

II.1.2) Główny kod CPV
39111200 Siedziska teatralne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni 
Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie i 
montaż foteli oraz zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie krzeseł na widowni Dużej Sceny Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, 
bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają załącznik 1 do SWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 2 do SWZ dokumentacja techniczna 
stanowiące integralną część SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/05/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 077-196485

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni 
Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu: 
„Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem 
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach 
programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury (nr projektu: POIS.08.01.00-00-0008/17).
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie i 
montaż foteli oraz zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie krzeseł na widowni Dużej Sceny Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, 
bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają załącznik 1 do SWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 2 do SWZ dokumentacja techniczna 
stanowiące integralną część SWZ.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi odpowiadać najwyższym standardom jakościowym i technicznym, 
wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Przedmiot 
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zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. oraz posiadać atesty i 
certyfikaty wymagane prawem i dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
6. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. 
Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Postępowanie niniejsze oznaczone jest sygnaturą DAM.282.1.21. We wszystkich kontaktach z 
zamawiającym w przedmiocie niniejszego postępowania wykonawcy winni się posługiwać sygnaturą 
postępowania.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia musi być w pełni spójny 
pod względem estetycznym, kolorystyki, zastosowanych materiałów, wybarwienia, jakości wykonania oraz 
zastosowanej technologii produkcji, co wyklucza możliwość podziału zamówienia na części.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Powinno być:
1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest: dostawa i montaż foteli oraz dostawa krzeseł dla widowni 
Dużej Sceny Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
2. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w związku z realizacją projektu: 
„Modernizacja infrastruktury technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie wraz z zakupem 
wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach 
programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego 
i rozwój zasobów kultury (nr projektu: POIS.08.01.00-00-0008/17).
3. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie i 
montaż foteli oraz zakup, transport, opakowanie, wyładunek, wniesienie krzeseł na widowni Dużej Sceny Teatru 
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określający funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane, 
bądź ich maksymalne lub minimalne zakresy lub inne niezbędne cechy zawierają załącznik 1 do SWZ – 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz załącznik nr 2 do SWZ dokumentacja techniczna 
stanowiące integralną część SWZ.
5. Dostarczony przedmiot zamówienia musi odpowiadać najwyższym standardom jakościowym i technicznym, 
wynikającym z funkcji i przeznaczenia, być wolny od wad materiałowych, fizycznych i prawnych. Przedmiot 
zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. oraz posiadać atesty i 
certyfikaty wymagane prawem i dopuszczające do stosowania na rynku polskim.
6. Wykonawca musi zaoferować co najmniej 36-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia. 
Gwarancja będzie liczona od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Postępowanie niniejsze oznaczone jest sygnaturą DAM.282.1.21. We wszystkich kontaktach z 
zamawiającym w przedmiocie niniejszego postępowania wykonawcy winni się posługiwać sygnaturą 
postępowania.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia musi być w pełni spójny 
pod względem estetycznym, kolorystyki, zastosowanych materiałów, wybarwienia, jakości wykonania oraz 
zastosowanej technologii produkcji, co wyklucza możliwość podziału zamówienia na części.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 24/05/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
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Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 13:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/05/2021
Czas lokalny: 13:30
Powinno być:
Data: 01/06/2021
Czas lokalny: 13:30
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/07/2021
Powinno być:
Data: 30/07/2021

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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