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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Narodowy Stary Teatr im. H. Modrzejewskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 27876400000, ul. 

ul. Jagiellońska  5, 31010   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 124 212 977, e-mail 

przetargi@stary-teatr.pl, faks 124 213 353. 

Adres strony internetowej (url): http://stary-teatr.bip-e.pl/nst/zamowienia-publiczne 

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: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 1.O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

zrealizował lub realizuje w sposób należyty co najmniej: a) jedną (1) usługę sprzątania 

budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni minimum 3000 m2, wykonywaną 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. b) jedną (1) usługę bieżącego czyszczenia i 

pielęgnacji parkietu olejowanego o łącznej powierzchni minimum 250 m2, wykonywaną 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 

wykonawca, który przestrzega jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami systemu 

jakości określonego normą ISO 9001 lub inną równoważną w zakresie 3 O udzielenie 
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zamówienia może ubiegać się wykonawca dysponujący następującym sprzętem: a)odkurzacze 

biurowe minimum 8 szt. b)odkurzacz czyszczący na sucho-mokro – minimum 2 szt. c) 

urządzenie do prania wykładzin – minimum 1 szt. d)automat myjąco-zbierający zasilanie 

bateryjne – minimum 2 szt. e)myjka ciśnieniowa – minimum 1 szt. f)dmuchawa do liści – 

minimum 2 szt. g)podkaszarka – minimum szt.1 h)drabiny min. 5. szczeblowe – minimum 3 szt. 

i)urządzenie do czyszczenia parą - minimum 1 szt. 

W ogłoszeniu powinno być: 1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował lub realizuje w sposób należyty co 

najmniej: a) jedną (1) usługę sprzątania budynków użyteczności publicznej o łącznej 

powierzchni minimum 3000 m2, wykonywaną nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 

miesięcy. b)jedną (1) usługę bieżącego czyszczenia i pielęgnacji powierzchni drewnianych 

płaskich olejowanych np. parkiet, schody o łącznej wielkości minimum 250 m2, wykonywaną 

nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy. 2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się 

wykonawca, który przestrzega jakości świadczonych usług zgodnie z wymaganiami systemu 

jakości określonego normą ISO 9001 lub inną równoważną w zakresie 3 O udzielenie 

zamówienia może ubiegać się wykonawca dysponujący następującym sprzętem: a)odkurzacze 

biurowe minimum 8 szt. b)odkurzacz czyszczący na sucho-mokro – minimum 2 szt. c) 

urządzenie do prania wykładzin – minimum 1 szt. d)automat myjąco-zbierający zasilanie 

bateryjne – minimum 2 szt. e)myjka ciśnieniowa – minimum 1 szt. f)dmuchawa do liści – 

minimum 2 szt. g)podkaszarka – minimum szt.1 h)drabiny min. 5. szczeblowe – minimum 3 szt. 

i)urządzenie do czyszczenia parą - minimum 1 szt. 

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: 2018-09-14, godzina: 11:00 

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

postępowaniu Data: 2018-09-21, godzina: 11:00 
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