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Warszawa: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  

Ogłoszenia o zamówieniu  

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 517439-N-2018  

Data: 28/03/2018  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Teatr Wielki - Opera Narodowa, Krajowy numer identyfikacyjny 01305502800000, ul. Plac Teatralny  1, 00-

950   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 6920200, e-mail eczyczuk@teatrwielki.pl, 

zamowienia@teatrwielki.pl, faks 022 8260423, 8265012, 6920202.  

Adres strony internetowej (url): www.teatrwielki.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: Część nr 5 pkt 1) 

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących urządzeń: 

1) warsztatowa prasa hydrauliczna – 1 szt. 

2) giętarka - zaginarka segmentowa – 1 szt. 

3) przemysłowej wiertarki kolumnowej – 1 szt. 

2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy. 

4. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami technicznymi dla 

zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posadzone były na 

dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie 

ze sztuką techniczną montażu podobnych rozwiązań. 

5. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi oraz DTR w języku 

polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na 

język polski. 

6. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta 

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 



7. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym 

zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od żądania 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli formularza cenowego, np. 

karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez 

określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje. 

9. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy załączniku nr 5c do SIWZ. 

 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następujących urządzeń: 

1) warsztatowa prasa hydrauliczna – 1 szt. 

2) giętarka - zaginarka segmentowa – 1 szt. 

3) przemysłowej wiertarki kolumnowej – 1 szt. 

2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy. 

4. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzeń w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami technicznymi dla 

zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posadzone były na 

dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie 

ze sztuką techniczną montażu podobnych rozwiązań. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi zainstalowanych urządzeń. 

6. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi oraz DTR w języku 

polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na 

język polski. 

7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego (poniżej) powinien podać nazwę, typ oraz producenta 

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym 

zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od żądania 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli formularza cenowego, np. 

karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez 

określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje. 

10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy załączniku nr 5c do SIWZ. 

 



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

Punkt: Część 8 pkt 1)  

W ogłoszeniu jest: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następującego urządzenia: 

tokarka do metalu z płynną regulacją obrotów – 1 szt. 

2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy. 

4. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzenia w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami technicznymi dla 

zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posadzone były na 

dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie 

ze sztuką techniczną montażu podobnych rozwiązań. 

5. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi oraz DTR w języku 

polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na 

język polski. 

6. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego powinien podać nazwę, typ oraz producenta 

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

7. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym 

zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od żądania 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli formularza cenowego, np. 

karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez 

określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje. 

9. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5e do SIWZ. 

 

W ogłoszeniu powinno być: 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Teatru Wielkiego – Opery Narodowej następującego urządzenia: 

tokarka do metalu z płynną regulacją obrotów – 1 szt. 

2. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane. 

3. Wykonawca udzieli na zaoferowane urządzenia gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy. 

4. Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany będzie do montażu/osadzenia urządzenia w miejscu wskazanym 

przez Zamawiającego. Montaż ten należy przeprowadzić zgodnie z wymogami technicznymi dla 

zaoferowanego urządzenia, przy czym Zamawiający wymaga, aby zaoferowane urządzenia posadzone były na 



dostarczonym przez Wykonawcę systemie wibroizolacyjnym dostosowanym dla danego urządzenia zgodnie 

ze sztuką techniczną montażu podobnych rozwiązań. 

5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia personelu wskazanego przez Zamawiającego w zakresie 

obsługi zainstalowanych urządzeń. 

6. Wykonawca wraz z dostarczonymi urządzeniami musi dostarczyć instrukcje obsługi oraz DTR w języku 

polskim, a w przypadku dołączenia dokumentów w innym języku, musi również dołączyć ich tłumaczenie na 

język polski. 

7. Wykonawca w kolumnie nr 2 Formularza cenowego (poniżej) powinien podać nazwę, typ oraz producenta 

zaoferowanego urządzenia (w miejscach gdzie jest to wymagane). 

8. Wykonawca w Formularzu cenowym w kolumnach pn. Parametry oferowane powinien oświadczyć czy 

dany parametr jest dotrzymany (spełnia/nie spełnia) lub wskazać konkretną mieszczącą się we wskazanym 

zakresie wartość liczbową danego parametru oferowanego urządzenia– w zależności od żądania 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego, złożyć dokumenty potwierdzające 

zgodność parametrów oferowanych urządzeń z parametrami wskazanymi w tabeli formularza cenowego, np. 

karty katalogowe, specyfikacje techniczne itp. Zamawiający dopuszcza wskazanie tych dokumentów poprzez 

określenie adresów stron internetowych, na których są dostępne wszystkie wymagane informacje. 

10. Sposób realizacji zamówienia przedstawiony jest we wzorze umowy – załącznik nr 5e do SIWZ. 


