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Katowice, 12 września 2007 r.
Wszyscy Wykonawcy
dot. postępowania: MŚ/NG/IZ/01/PN/2007

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmieniając następujące
zapisy, tj.:
Zapis punkt X ppkt 2 zdanie:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 11:45, 18.09.2007 r.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę
uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Otrzymuje brzmienie:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert tj. przed godz. 11:45, 1.10.2007 r.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę
uznania rachunku bankowego zamawiającego.
Zapis punkt XVII ppkt 6 zdanie:
Dopisek „ NIE OTWIERAĆ PRZED 18.09.2007 r. godz. 12:00”
Otrzymuje brzmienie:
Dopisek „ NIE OTWIERAĆ PRZED 1.10.2007 r. godz. 12:00”
Zapis punkt XVIII zdanie:
Oferty należy składać w budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach, Al. Korfantego 3 pok. nr 405
IV pietro do dnia 18.09.2007 r. do godz. 11.45.
Otrzymuje brzmienie:
Oferty należy składać w budynku Muzeum Śląskiego w Katowicach, Al. Korfantego 3 pok. nr 405
IV pietro do dnia 1.10.2007 r. do godz. 11.45.
Zapis punkt XVIII zdanie:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 18.09.2007 r. w Muzeum Śląskim
w Katowicach przy Al. Korfantego 3 pok. nr 209 o godz. 12,00
Otrzymuje brzmienie:
Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 1.10.2007 r. w Muzeum Śląskim
w Katowicach przy Al. Korfantego 3 pok. nr 209 o godz. 12,00
Zapis punkt III ppkt 24 zdanie:
- organizowania odbioru i przekazania zakończonej części zadania lub całego zadania,
Otrzymuje brzmienie:
- organizowania odbioru i przekazania zakończonej części zadania lub całego zadania, w rozumieniu
przedmiotu zamówienia

Zapis Załącznik nr 5 § 7 zdanie :
W przypadku zerwania umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą
w wysokości 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych).
Otrzymuje brzmienie:
W przypadku rozwiązania umowy bez okresu wypowiedzenia z winy Wykonawcy, Zamawiający
obciąży Wykonawcę karą w wysokości 500 000,00 zł. (pięćset tysięcy złotych).
Zapis Załącznik nr 5 § 10 ust. 1 zdanie :
Wykonawca wnosi najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 (wynagrodzenia
z należnym podatkiem od towarów i usług) w formie przyjętej przez Wykonawcę zgodnie z art. 148
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Otrzymuje brzmienie:
Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie należytego wykonania
umowy w wysokości 3 % wartości wynagrodzenia określonego w §2 ust. 1 (wynagrodzenia
z należnym podatkiem od towarów i usług) w formie przyjętej przez Wykonawcę zgodnie z art. 148
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jednocześnie informujemy, że informacja o modyfikacji SIWZ została zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego.
Informuję, że pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie zostały
zmienione i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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