
	
	

 
Budowa sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. 

 im. W. Lutosławskiego w Zambrowie 
 

1	

 

Zambrów, dnia 24.08.2018r.  

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

 

DOTYCZY:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na realizację robót zadania inwestycyjnego pn.: 
Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. im. W. 
Lutosławskiego w Zambrowie współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego  i rozwój 
zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 
2020,  realizowanego  w ramach Projektu „Wzrost dostępności do infrastruktury 
kultury poprzez budowę sali koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. 
W. Lutostańskiego w Zambrowie. 

 

 

ZMIANA NR 1 TREŚCI SPECYFIKACJI ISTONYCH WARUNKÓW ZAMOWIENIA  

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 

publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2017r., poz. 1579  z późn. zm.)  Państwowa Szkoła 

Muzyczna  I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie informuje, że dokonuje zmiany 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:  

 

1) Rozdział 10 , pkt. 10.3. specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Dotychczasowa treść:  
Opakowanie oferty: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach 
należy umieścić w zapieczętowanej kopercie.  Koperta musi być opatrzona adresem 
Zamawiającego, adresem Wykonawcy oraz następującym napisem: 
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„OFERTA dla Państwowej Szkoły Muzycznej I St. Im. W. Lutosławskiego w Zambrowie  

na realizację inwestycji pn.: 

Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. 

 im. W. Lutosławskiego w Zambrowie 

 

Nie otwierać przed dniem 28.08.2018r. godz. 12.30 

 

 Nowa treść:   

Opakowanie oferty: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach 
należy umieścić w zapieczętowanej kopercie.  Koperta musi być opatrzona adresem 
Zamawiającego, adresem Wykonawcy oraz następującym napisem: 

„OFERTA dla Państwowej Szkoły Muzycznej I St. Im. W. Lutosławskiego w Zambrowie  

na realizację inwestycji pn.: 

Budowa sali koncertowej przy Państwowej szkole Muzycznej I st. 

 im. W. Lutosławskiego w Zambrowie 

 

Nie otwierać przed dniem 06.09.2018r. godz. 12.30 

 

2) Rozdział 11, pkt  11.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Dotychczasowa treść:  

Miejsce oraz termin złożenia oferty: 
Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań pkt. 
10.3 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 28.08.2018r. do godz. 12.00. 

Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pomocą posłańca, przesyłką pocztową lub 
kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia 
oferty do Szkoły Muzycznej I st. Im. W. Lutosławskiego, Al. Wojska Polskiego 4, 
18-300 Zambrów ( sekretariat – pokój numer 8 ) . 
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Nowa treść:  

Miejsce oraz termin złożenia oferty: 
Ofertę w opieczętowanej kopercie zaopatrzonej napisami stosownie do wskazań pkt. 
10.3 niniejszej SIWZ należy złożyć do dnia 06.09.2018r. do godz. 12.00. 

Ofertę można złożyć osobiście, przesłać za pomocą posłańca, przesyłką pocztową lub 
kurierską. Jako termin złożenia oferty będzie przyjęta data i godzina dostarczenia 
oferty do Szkoły Muzycznej I st. Im. W. Lutosławskiego, Al. Wojska Polskiego 4, 
18-300 Zambrów ( sekretariat – pokój numer 8 ) . 

 

3) Rozdział 11, pkt  11.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Dotychczasowa treść:  

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które 
odbędzie się w dniu 28.08.2018r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 
numer 8 . Otwarcie ofert jest jawne.  

Nowa treść:  

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które 
odbędzie się w dniu 06.09.2018r. o godz. 12.30 w siedzibie Zamawiającego, pokój 
numer 8 . Otwarcie ofert jest jawne.  

 

Nową treść SIWZ wraz z poszczególnymi zmianami, które nastąpiły w w/w punktach 

Zamawiający załącza na stronie internetowej.  

W celu ułatwienia wprowadzone zmiany zostały oznaczone kolorem czerwonym.  

Zamawiający informuje, że niniejsza zmiana treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będzie 

wiążąca przy składaniu ofert.  

Zamawiający działając na podstawie art. 12 a ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Z 2017r., poz. 1579  z późn. zm.)  

dokonuje zmiany ogłoszenia zamieszczonego w BZP i przedłuża termin składania ofert  

na dzień 06.09.2018r. godz. 12.00. Termin otwarcia ofert ulega równocześnie zmianie na 

dzień 06.09.2018r. na godz. 12.30.  

Pozostała treść SIWZ na dzień 24.08.2018r. pozostaje bez zmian.  


