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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Krajowy numer 
identyfikacyjny 000275843, ul. Straszewskiego  21-22, 31-109   Kraków, woj. małopolskie, 
państwo Polska, tel. 12 422 81 96, e-mail kancelaria@ast.krakow.pl, faks 12 422 02 09.  
Adres strony internetowej (url): www.ast.krakow.pl  
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  
Punkt: 7)  
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich 
zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 
3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień powtarzających, na 
podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 3 lat od dnia 
udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym postępowaniu 
Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych na 
warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania i umowie dla zamówienia 
podstawowego, o wartości do 85 % wartości zamówienia podstawowego, a dotyczących w 
szczególności wykonania robót budowlanych w zakresie dokończenia fizycznego włączenia 
podcieni w strukturę budynku, tj. likwidacji ściany dzielącej podcienia od budynku, likwidacji 
drzwi, prac instalacyjnych w podcieniach (instalacja sanitarna, centralnego ogrzewania, 
wentylacja mechaniczna i instalacja elektryczna), malowania ściany ekspozycyjnej, prac 
wykończeniowych.  
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków 
na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 
powtarzających, na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP, polegającą na tym, że w okresie 
3 lat od dnia udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, udzieli wyłonionemu w tym 
postępowaniu Wykonawcy, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót 
budowlanych na warunkach przewidzianych w dokumentacji postępowania i umowie dla 
zamówienia podstawowego, o wartości do 90 % wartości zamówienia podstawowego, a 
dotyczących w szczególności wykonania robót budowlanych w zakresie dokończenia 
fizycznego włączenia podcieni w strukturę budynku, tj. likwidacji ściany dzielącej podcienia 
od budynku, likwidacji drzwi, prac instalacyjnych w podcieniach (instalacja sanitarna, 
centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna i instalacja elektryczna), malowania ściany 
ekspozycyjnej, prac wykończeniowych.  
 


