WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, 10.09.2015
MŚ-ZP-DKB-333-42/15

MODYFIKACJE TREŚCI SIWZ
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Dostawa sprzętu elektrotechnicznego do oświetlenia wystawy Triennale
plakatu”. Nr postępowania: MŚ-ZP-DKB-333-42/15

I.

W związku z wpływem (w formie faksu) w dn. 09.09.2015 r. do zamawiającego wniosku
wykonawcy w sprawie udostępnienia części dokumentacji niniejszego postępowania w formie
edytowalnej, zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.1 punkt 3) i ust. 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z
późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi o poniższej treści:
Treść wniosku wykonawcy
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie w/w zamówienia, zwracam się z
prośbą o udostępnienie na stronie internetowej edytowalnej wersji formularza ofertowego
wraz z załącznikami.
Odpowiedź:
Zamawiający udostępnia na swojej stronie internetowej w dokumentacji niniejszego
postępowania, edytowalną wersję następujących dokumentów:
1. Załącznik (wzór) nr 1 do SIWZ - OFERTA
2. Załącznik nr 1A do SIWZ - KOSZTORYS OFERTOWY - WZÓR DLA WYKONAWCY
3. Załącznik nr 1B do SIWZ - FORMULARZ GWARANCJI – WZÓR DLA WYKONAWCY
Zamawiający informuje, ze niniejsza odpowiedź stanowi integralną część specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.

II. Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy, zmienia treść
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) w następujący sposób:
W związku z omyłką pisarską zamawiającego w Załączniku nr 1A do SIWZ - KOSZTORYSIE
OFERTOWYM - WZORZE DLA WYKONAWCY w nazewnictwie kolumn kosztorysu, tzn.:
• w kolumnie nr 3 - jest „ilość”, powinno być „j.m.”
• w kolumnie nr 4 - jest j.m., powinno być „jest”
• w kolumnie nr 6 - jest „6 = 3 x 5”, powinno być „6 = 4 x 5”

zamawiający dokonuje korekty nazewnictwa na prawidłowe oraz zastępuje się Załącznik nr 1A
do SIWZ załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji - zmieniona treść została zaznaczona
kolorem
Wprowadzone modyfikacje SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie
internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia ich
w treści sporządzanych ofert.
Zatwierdzone przez
Alicję Knast
Dyrektora Muzeum Śląskiego
w dn. 10.09.2015 r.
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