Nr postępowania: 8/2018

Kraków, dnia 6 grudnia 2018 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 i 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 EKRANU LEDOWEGO WRAZ Z KONSTRUKCJĄ I SKRZYNIAMI
TRANSPORTOWYMI W RAMACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENI
PRZY

BUDYNKU

KINOTEATRU WRZOS

DLA

POTRZEB

TEATRU

KTO,

ZLOKALIZOWANEGO NA DZ. NR 403 OBR. 12 PODGÓRZE, PRZY UL.
ZAMOYSKIEGO 50 W KRAKOWIE,
Zamawiający dokonał modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w ten sposób, że zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ i załączników do
SIWZ:

- Rozdział 4 w brzmieniu:
Zamówienie należy wykonać w terminie do: 20 grudnia 2018 r.

na następujący:
Zamówienie należy wykonać w terminie do: 24 grudnia 2018 r.

- W związku z modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia treść
załącznika nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia). 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.
- W związku ze zmianą terminu wykonania zamówienia oraz zmianą treści załącznika
nr 1 (Opis Przedmiotu Zamówienia), Zamawiający zmienia treść załącznika nr 2 do
SIWZ (Formularz oferty). Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ Zamawiający zamieścił
na

stronie

internetowej

Zamawiającego

oraz

pod

adresem

http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=486&mmi=9523.
- W związku ze zmianą terminu wykonania zamówienia, Zamawiający zmienia treść
załącznika nr 6 do SIWZ (Wzór umowy). 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.
Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Zatwierdzam:

____________________

Kraków, dnia 6 grudnia 2018 r.

