PR.261.1.2019

Sudół, 28.02.2019 r.

Zmiana treści zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na wykonanie robót budowlanych i remontowych przy Pałacu Wielopolskich w ramach inwestycji pn.
„Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu
Wielopolskich”:

I.

Zamawiający zgodnie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), modyfikuje treść Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz przedłuża termin składania ofert do
15 marca 2019 r. do godz. 11:00, otwarcie ofert nastąpi o godz. 11.15.

Pkt. 12
W Specyfikacji jest:
ust.1 pkt 2)
2) Termin składania ofert upływa w dniu 12.03.2019 r. o godzinie 11:00,
W Specyfikacji powinno być:
ust.1 pkt 2)
2) Termin składania ofert upływa w dniu 15.03.2019 r. o godzinie 11:00,
W Specyfikacji jest:
ust.2 pkt 2)
2) Termin otwarcia ofert ustala się na 12.03.2019 r. o godzinie 11:15,
W Specyfikacji powinno być:
ust.2 pkt 2)
2) Termin otwarcia ofert ustala się na 15.03.2019 r. o godzinie 11:15,

II. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez:
1) zmianę treści „Załącznika nr 8 do SIWZ” (wzór umowy zamieszczony w dokumencie
„Załączniki do SIWZ”), który otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „Zał. nr 8
do SIWZ – wzór umowy po zmianie”. We wzorze umowy usunięto dotychczasowy § 18. W
związku z powyższym, kolejnym § nadano prawidłową numerację.
2) zmianę treści „Tabeli równoważności dla materiałów konserwatorskich wg programu prac
konserwatorskich” (załączoną do dokumentu „Program prac konserwatorskich”), która
otrzymuje brzmienie nadane w dokumencie o nazwie „Tabela równoważności dla materiałów
konserwatorskich po zmianie”. Usunięto zapis: „Zamienny produkt powinien mieć akceptacje
inwestora i projektanta (przedstawić komplet kart technicznych z parametrami i atestami)”.
3) dołączenie brakującego załącznika – „DTPW Węzeł cieplny”.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższa modyfikacja stanowi integralną część
SIWZ i należy ją uwzględnić w składanej ofercie.

