
  

 

 
 

 

Warszawa, 3 października 2022 r. 
SPRAWA ZNAK: TP/03/22 

 
ZAMAWIAJĄCY: 
Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 
ul. Goplańska 42 
02-954 Warszawa 

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu 

Pismo nr MTM/2254/2022 

 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na „Wynajem urządzeń multimedialnych na potrzeby działalności Mazowieckiego Teatru 

Muzycznego im. Jana Kiepury.” 

 

Zamawiający, Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), Zamawiający dokonuje 

następującej zmiany treści SWZ  

 

 

 

1) SWZ w rozdziale XIV w punktach 1 i 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:  

 

XIV. TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 11 października 2022 r. do godz. 10:00. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 października 2022 r. o godz. 11:00. 

 

2) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SWZ) otrzymuje nowe następujące brzmienie w pkt. 

I ust. 1 :  

 

I. HARMONOGRAM WYDARZEŃ WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZESTAWEM URZĄDZEŃ 

1. Spektakl repertuarowy „Żółta dama – legenda muzyczna” 

Miejsce transportu i montażu: obiekt teatralno-kinowy dawnego „Kino Praha” w Warszawie  

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa  

Harmonogram: 

17 października 2022 r. – spektakl godz. 9:00 i 11:30 (wymagany udział 1 pracownika obsługi) 

18 października 2022 r. – spektakl godz. 9:00 i 11:30 (wymagany udział 1 pracownika obsługi) 

19 października 2022 r. – spektakl godz. 9:00 (wymagany udział 1 pracownika obsługi) 

20 października 2022 r. – spektakl godz. 9:00 (wymagany udział 1 pracownika obsługi) 



  

 

 
 

 

21 października 2022 r. – spektakl godz.9:00 (wymagany udział 1 pracownika obsługi) 

22 października 2022 r. – spektakl godz. 18:00 (wymagany udział 1 pracownika obsługi) 

23 października 2022 r. – demontaż 

 

3) Projekt umowy w paragrafie 5 „Okres trwania umowy” otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 17 października 2022 r. do dnia 23 października 2022 r. 

 

Załącznikiem do Zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jest skorygowana SWZ w zakresie 

terminu składania i otwarcia ofert, w zakresie skorygowanego załącznika nr 1 (Opis przedmiotu 

zamówienia) oraz załącznika nr 3 (Projekt umowy). 

 

Zamawiający zamieszcza wymienione skorygowane dokumenty na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

 

Wprowadzone zmiany w dokumentach są zaznaczone kolorem czerwonym. Zamawiający zaleca 

posługiwanie się dokumentami przetargowymi w wersji skorygowanej przy opracowaniu ofert. 
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