Kraków 26 czerwca 2014
ODSTK Cricoteka
Ul. Szczepaoska 2
31-011 Kraków

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeo
audio-wideo dla systemów: nagłośnieniowego, multimediów i nasłuchu akcji
scenicznej, nr postępowania ZP.I.E.09-2014

ZMIANA SIWZ
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

I.

Zmiana w treści SIWZ
Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany parametrów technicznych i ilości części elementów
wchodzących w skład zamówienia.
a) Zmiana parametrów technicznych dotyczy następujących pozycji wymienionych
w Załączniku nr 6 do SIWZ:
a. System nagłośnieniowy – poz. 2., 3. i 6. Tabeli;
b. System multimedialny – poz. 2. i 4. Tabeli;
c. System nasłuchu akcji scenicznej inspicjent – poz. 13. Tabeli.
Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik nr 1 do niniejszego pisma.
b) Zmiana ilości zamawianych elementów została określona w nowym Załączniku nr 1b –
formularzu cenowym oznaczonym datą 26 czerwca 2014, stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszego pisma. Przy sporządzaniu oferty w zakresie ilości elementów należy kierowad
się nowym Załącznikiem nr 1b – formularzem cenowym, oznaczonym data 26 czerwca
2014.
Zamawiający oświadcza, iż dotychczasowe zapisy dotyczące ilości zamawianych
elementów zawarte w treści Załącznika nr 6 do SIWZ lub w treści załącznika nr 1b (w tym
po dokonanych zmianach z dnia 13 czerwca 2014), zostają zastąpione nowym
brzmieniem Załącznika nr 1b – formularza cenowego, oznaczonego datą 26 czerwca
2014.
Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany w treści załącznika nr 7 do SIWZ – wzoru
umowy, § 16 ust. 5.
Było:

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych - Zamawiający
przewiduje możliwośd dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty
polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu
ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnej od Stron powodującej brak
możliwości lub niecelowośd wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie
przewidzianym w Umowie.
Powinno byd:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówieo publicznych - Zamawiający
przewiduje możliwośd dokonania zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty
polegającej na ograniczeniu zakresu przedmiotu Umowy i odpowiednim zmniejszeniu
ceny, w przypadku wystąpienia okoliczności powodującej brak możliwości lub niecelowośd
wykonania przedmiotu Umowy w pełnym zakresie przewidzianym w Umowie.

II.

Zmiana terminu
Zamawiający informuje, iż ze względu na potrzebę dokonania ww. istotnych zmian
w treści SIWZ, zachodzi koniecznośd dokonania zmiany terminu składania ofert.
Nowy termin składania ofert: 18 lipca 2014, godz.10:00.

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Natalia Zarzecka

