
 
 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 

Znak sprawy: ZP 1/11/2018       
Wrocław, dnia 8.11.2018 r. 

 
 
dotyczy:  postępowania o udzielenia zamówienia publicznego pn. „Zaprojektowanie i wykonanie 

instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i podstawowego w siedzibie 
Muzeum Współczesnego Wrocław przy pl. Strzegomskim 2a” 

 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SIWZ: 
 
Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. X pkt 10, otrzymuje brzmienie: 
 
10.  Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem 

Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego  i oznakować w następujący sposób: 
 

Muzeum Współczesne Wrocław 
Plac Strzegomski 2a 

53-681 Wrocław 
 

„Oferta na zaprojektowanie i wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 
i podstawowego w siedzibie Muzeum Współczesnego Wrocław przy pl. Strzegomskim 2a” 

 
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 23.11.2018 r. o godz. 09:30 "  

 
 
Zmienia się treść SIWZ w ten sposób, że dotychczasową treść rozdz. XI, zastępuje się rozdz. XI w 
brzmieniu: 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Plac Strzegomski 2a we Wrocławiu do dnia 

23.11.2018 r., do godziny 9.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X 
SIWZ. 

2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu 
oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 23.11.2018 r., o godzinie 9.30 
4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy 

PZP. 



6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.muzeumwspolczesne.pl 
informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; firm 
oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; ceny; terminu wykonania 
zamówienia; okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
 

 

http://www.muzeumwspolczesne.pl/

