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Zambrów, dnia 14.02.2019r.  

 

Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu  

 

DOTYCZY:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na realizację robót budowlanych dla 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. 

Nr sprawy: ZP/01/2019 

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – ZESTAW NR 1 

 

Zamawiający, Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie, 
działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu na realizację 
robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali koncertowej przy 
Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie” realizowanego w 
ramach  Projektu pn. „Wzrost dostępności do infrastruktury kultury poprzez budowę sali 
koncertowej przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. Im. W. Lutosławskiego w Zambrowie” 
wpłynęły zapytania ze strony Wykonawców. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
Zamawiający przekazuje poniżej: 

 

Pytanie nr 1 
Szanowni Państwo,  w związku z ogłoszonym postępowaniem pn.:”Budowa sali koncertowej 
przy Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie”; zwracam się 
z prośbą o udzielenie informacji, która wartość wadium jest wiążąca do wniesienia przez 
Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert. W ogłoszeniu o zamówieniu postawiono 
wymóg 30 tys. zł, słownie wskazano pięćdziesiąt tys. złotych. 
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Wyjaśnienia nr 1 
Zamawiający informuje, iż w ogłoszonym postępowaniu przetargowym na realizację robót 
budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sali koncertowej przy Państwowej 
Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutosławskiego w Zambrowie”, Znak sprawy: ZP/01/2019, 
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert w wysokości 
30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 
 
Zamawiający  dokonuje zmiany treści SIWZ – zmiana nr 1 treści SIWZ pkt. 1  
 
 
  


