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Poznań, dnia 13.11.2020 r. 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Numer sprawy: 332/04/20 

 

 

Wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu” 

 

 

 

Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu, zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie                                  

art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) 

– zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, skierowane  do Zamawiającego we wniosku z dnia 12 listopada 2020 r.  

 

Wniosek nr 2 z dnia 12.11.2020 r. 

Pytanie 1. 

W związku z prowadzonym postępowaniem prosimy o dopuszczenie zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej opisanej w punkcie 5 SIWZ tj.  wykonanie  min. 1 

realizacji polegającej na remoncie obiektu kubaturowego objętego ochroną właściwego konserwatora zabytków 

o wartości całości robót budowlanych min. 5 000 000,00 PLN wraz z podatkiem VAT .  

W związku z tym , iż realizacje w obiektach pod nadzorem konserwatora zabytków dotyczą również modernizacji 

i  renowacji , prosimy o zmianę zapisu na następujący :  

Pkt. 5.2.i.2 – min.1 realizację polegającą na remoncie, modernizacji lub renowacji obiektu kubaturowego 

objętego ochroną właściwego konserwatora zabytków o wartości całości robót budowlanych min. 5 000 000, 00 

PLN wraz z podatkiem VAT . 

 

Odpowiedzi: 

Zamawiający nie zmianie treści SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie doprecyzowuje, że pod pojęciem „remont 

obiektu kubaturowego”, Zamawiający rozumie też modernizację lub renowację obiektu kubaturowego, które 

przy ocenie spełnienia warunków udziału  w postępowaniu będzie uznawał za pojęcia tożsame. 

 

 

Zastępca Dyrektora Teatru Wielkiego 

 

dr Robert Szczepański 
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