Nr postępowania: 3/2019

Kraków, dnia 13 listopada 2019 r.

ZAMAWIAJĄCY:
Teatr KTO
ul. Krowoderska 74/13
31-158 Kraków
REGON: 356901227
NIP: 6772241959

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 1

Na podstawie art. 38 ust. 4 oraz ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) o
szacunkowej wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:
DOSTAWA SCHODÓW PRZEGUBOWYCH, PODESTÓW WRAZ Z NOGAMI DO
PODESTÓW ORAZ BARIEREK I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DLA POTRZEB
TEATRU KTO,
Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w ten sposób, że zmianie ulegają następujące zapisy SIWZ:
- Rozdział 4 SIWZ w brzmieniu:
Zamówienie należy wykonać w terminie do: 10 grudnia 2019 r.

na następujący:
Zamówienie należy wykonać w terminie do: 14 grudnia 2019 r.
- Treść załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy), w zakresie § 4 tego wzoru (terminu
wykonania zamówienia - zmieniony załącznik nr 6 do SIWZ Zamawiający zamieścił na
stronie

internetowej

Zamawiającego

oraz

pod

adresem

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523.),
- Rozdział 11 ust. 11 SIWZ w brzmieniu:
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi zgodnie z
postanowieniami SIWZ należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane
według poniższego wzoru:

Wykonawca:
________________________________
________________________________
________________________________
(oznaczenie i adres wykonawcy)

TEATR KTO
ul. Krowoderska 74/13
31-158 Kraków
Oferta w postępowaniu: Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. „DOSTAWA SCHODÓW PRZEGUBOWYCH, PODESTÓW
WRAZ Z NOGAMI DO PODESTÓW ORAZ BARIEREK I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DLA POTRZEB TEATRU KTO”.
znak sprawy: 3/2019
Nie otwierać przed 15 listopada 2019 r. godz. 11:00

na następujący:
Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymaganymi zgodnie z
postanowieniami SIWZ należy sporządzić i złożyć w jednym egzemplarzu.
Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym
odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane
według poniższego wzoru:

Wykonawca:
________________________________
________________________________
________________________________
(oznaczenie i adres wykonawcy)

TEATR KTO
ul. Krowoderska 74/13
31-158 Kraków
Oferta w postępowaniu: Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego p.n. „DOSTAWA SCHODÓW PRZEGUBOWYCH, PODESTÓW
WRAZ Z NOGAMI DO PODESTÓW ORAZ BARIEREK I ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH DLA POTRZEB TEATRU KTO”.
znak sprawy: 3/2019
Nie otwierać przed 18 listopada 2019 r. godz. 11:00

- Rozdział 13 ust. 1 SIWZ w brzmieniu:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego wskazanej w Rozdziale
1 SIWZ, w terminie do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 10:00. Oferty można
składać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku (z
wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 – 16:00.

na następujący:
Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego wskazanej w Rozdziale
1 SIWZ, w terminie do dnia 18 listopada 2019 r. do godziny 10:00. Oferty można
składać w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku (z
wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia
1951 r. o dniach wolnych od pracy) w godzinach od 9:00 – 16:00.

- Rozdział 13 ust. 2 SIWZ w brzmieniu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 11:00.

na następujący:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 11:00.

- Ponadto zmianie ulega treść Załącznika nr 1 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia),
w szczególności w zakresie wymiarów rzeczy objętych przedmiotem zamówienia oraz
barwy podestów.
Zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający zamieścił na stronie internetowej
Zamawiającego oraz pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523.

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
W związku ze zmianą SIWZ, Zamawiający dokonał również zmiany ogłoszenia o
zamówieniu.

Zmienione

ogłoszenie

dostępne

jest

na

stronie

internetowej

Zamawiającego oraz pod adresem http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523.

Zatwierdzam:

____________________

Kraków, dnia 13 listopada 2019 r.

