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Poznań, dnia 17.07.2017 r. 

 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

Numer sprawy: 332/06/17 

 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę elementów cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych dla 

Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierający następujące pytanie: 

 

Pytanie nr 1: 
W Rozdziale 13 SIWZ w tabeli w pkt 2 (ust. 13.2.) Jakość dodatkowego wyposażenia podano wagę kryterium = 
20. W ust. 13.3. pkt 2 zapisano: 2. Jakość dodatkowego wyposażenia – 20% 
Natomiast w podsumowaniu opisu tego kryterium zawarto treść: - maksymalna ilość punktów za jakość 
dodatkowego wyposażenia – 10,00 pkt. 
Prosimy o potwierdzenie, że uzyskane w tym kryterium 10 pkt równa się wadze 20% określonej w tabeli ust. 
13.2. 
 
Odpowiedź: 
Maksymalna ilość punktów za jakość dodatkowego wyposażenia to 20 pkt. (10 pkt.za Dodatkowe wyposażenie+ 
10 pkt. za Jakość oferowanego dodatkowego wyposażenia.1 pkt. = 1%). 
 
Zamawiający zmienia  treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób: 
W specyfikacji istotnych warunków i załącznikach  było:  
Dostawa elementów cyfrowego systemu mikrofonów bezprzewodowych dla Teatru Wielkiego im. Stanisława 
Moniuszki  w Poznaniu 
Po zmianie jest: Zakup niezbędnych cyfrowych systemów do transmisji bezprzewodowej dla Teatru Wielkiego im. 
Stanisława Moniuszki w Poznaniu. 
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia było: Maksymalna ilość punktów za jakość dodatkowego 
wyposażenia to 10 pkt.,  
Po zmianie jest: Maksymalna ilość punktów za jakość dodatkowego wyposażenia to 20 pkt. 
 
W załączeniu przekazujemy poprawione załączniki. 
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Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyznacza dodatkowy czas na 

wprowadzenie zmian w ofertach. 

Zmiana ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Nowy termin składania ofert (w tym wniesienia wadium): 24.07.2017 r. godzina 8:45. 

Nowy termin otwarcia ofert: 24.07.2017 r. godzina 9:00. 

Powyższe terminy wprowadza się do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w odpowiednich punktach). 

 

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-administracyjnych 

 

Robert Szczepański 


