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Data: 30/04/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki, Krajowy numer identyfikacyjny 27885300000000, ul. Fredry  

9, 61-701  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 65 90 200, e-mail 

aszymanowski@opera.poznan.pl, faks 61 852 74 64.  

Adres strony internetowej (url): opera.poznan.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: III.  

Punkt: 1.3)  

W ogłoszeniu jest: 7) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako 

inspektor ds. mechaniki sceny, posiadającą co najmniej wyższe wykształcenie techniczne w 

specjalności akustyka oraz minimum 10 lat doświadczenia zawodowego liczone id daty ukończenia 

studiów wyższych, która w ciągu ostatnich 10 lat nadzorowała prace wykonawcze w zakresie akustyki 

dla minimum 2 obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w 

klasie 1261 według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej 

Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), z których każdy posiadł widownią o minimum 800 

miejscach i z minimum 40 napędami mechaniki każdy  

W ogłoszeniu powinno być: 7) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji 

zamówienia jako inspektor ds. mechaniki sceny, posiadającą co najmniej wyższe wykształcenie 

techniczne na kierunku mechanika lub pokrewnym (mechatronika lub fizyka techniczna) oraz 

minimum 10 lat doświadczenia zawodowego liczone od daty ukończenia studiów wyższych, która w 

ciągu ostatnich 10 lat nadzorowała prace wykonawcze w zakresie mechaniki scenicznej dla minimum 

2 obiektów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie 1261 

według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych (PKOB), z których każdy posiadł widownią o minimum 800 miejscach i z 

minimum 40 napędami mechaniki każdy  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  

Numer sekcji: IV  

Punkt: 6.2  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2019-05-09, godzina: 08:45  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2019-05-10, godzina: 08:15 


