
 

 
Kraków, dnia 16 lutego 2023 r. 

 
4/ZP/PROM/2023 
 
 

Informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 
 
Dotyczy: informacja o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego pn. „Kompleksowa organizacja ceremonii otwarcia i zamknięcia 
III Igrzysk Europejskich 2023”. 
 
 
Działając na podstawie art. 137 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, iż dokonał następującej 

zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

1) W Rozdziale 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia „Podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe” w pkt 9.7. dotychczasowe ppkt 9.7.1 oraz 9.7.2 otrzymują numerację, odpowiednio: 

9.7.2 i 9.7.3 oraz dodany zostaje ppkt. 9.7.1 o treści: „dokumenty potwierdzające, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia”. 

2) W Rozdziale 9 Specyfikacji Warunków Zamówienia „Podmiotowe i przedmiotowe środki 

dowodowe” w pkt 9.13.2 ppkt d otrzymuje brzmienie o treści: „prezentację Głównego Artysty Cere-

monii Otwarcia wraz z dowodami zapewnienia przez Wykonawcę jego występu (np. list intencyjny, 

umowa, pisemne zobowiązanie)”. 

3) W Rozdziale 17 Specyfikacji Warunków Zamówienia „Wymagania dotyczące wadium” 

pkt 17.4 otrzymuje brzmienie o treści: „Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek 

bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego nr 56 1020 2892 0000 5002 0840 

9056 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania), najpóźniej przed upływem terminu skła-

dania ofert. 

Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający 

zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem”. 

4) Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert, a także terminu zwią-

zania ofertą, w ten sposób, iż: 

a) W Rozdziale 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia „Miejsce oraz termin składania i 

otwarcia ofert” pkt 18.1 otrzymuje brzmienie o treści: „Ofertę należy złożyć poprzez Portal do dnia 



 

28 lutego 2023 r. do godz. 10:00.”; 

b) W Rozdziale 18 Specyfikacji Warunków Zamówienia „Miejsce oraz termin składania i 

otwarcia ofert” pkt 18.10 otrzymuje brzmienie o treści: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 

2023 r. o godz. 10:30 za pośrednictwem Portalu. W przypadku awarii Portalu, która spowoduje brak 

możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu 

awarii.”; 

c) W Rozdziale 19 Specyfikacji Warunków Zamówienia „Termin związania ofertą” pkt. 19.1 

otrzymuje brzmienie o treści: „Wykonawca jest związany ofertą od dnia terminu składania ofert do 

dnia 28 maja 2023 r.”. 
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