
Strona 1 z 2 
 

Teatr Narodowy                                                                               Warszawa 19 maja 2022 r.  

Pl. Teatralny 3 

00 – 077 Warszawa 

Nr sprawy: 8/2022 

    

 

Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu prowadzonym w trybie  

podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Pzp – pn.:  

„Modernizacja systemów elektroakustycznych trzech scen oraz dwóch sal prób 

 w Teatrze Narodowym w Warszawie”. 

 

 

Dotyczy: zmiany w treści SWZ.  

Informujemy, że Zamawiający dokonał następujących zmian w treści SWZ: 

 

1) W pkt 8.2.1 c) SWZ jest: 

wykazu dostaw (wraz z montażem) – wypełniony Załącznik nr 8 do SWZ – wykonanych,  

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,  

są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały 

wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli 

wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów  

– oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy podać dostawy, 

które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt 7.4.1 SWZ, 

 

W pkt 8.2.1 c) SWZ powinno być: 

wykazu dostaw (wraz z montażem) – wypełniony Załącznik nr 8 do SWZ – wykonanych,  

a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie 

ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których 

dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, 

a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych 

dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub 

ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w wykazie należy 

podać dostawy, które spełniają wymagania Zamawiającego, określone w pkt 7.4.1 SWZ, 
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2) W pkt 8.3.4 SWZ jest: 

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 

te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

W pkt 8.3.4 SWZ powinno być: 

W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 

Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty 

te wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisała: 

 

        Marta Poluszczyk 

Przewodnicząca Komisji    

ds. Przetargów Publicznych w TN 


