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Warszawa, 16 grudnia 2016 roku 

 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

 

Dotyczy: produkcję II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ - sprostowanie 

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału 4 SIWZ i nadaje mu brzmienie: 

Jest: 

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie 

później niż do 30 marca 2017 roku. 

 

Powinno być: 

Termin wykonania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia nie 

później niż do 30 kwietnia 2017 roku. 

 

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału 10 ust.18 SIWZ i nadaje mu brzmienie: 

Jest: 

Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

a) opis zawartości koperty: „Produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy” Postępowanie 

numer MW/ZP/65/PN/2016. 

b) adresat: Muzeum Warszawy, ulica Jezuicka 1/3, 00-282 Warszawa,  

c) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 

Powinno być: 

Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniższy sposób:  

a) opis zawartości koperty: „Produkcja II etapu wystawy głównej Muzeum Warszawy” Postępowanie 

numer MW/ZP/65/PN/2016. 
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b) adresat: Muzeum Warszawy oddział Muzeum Warszawskiej Pragi przy ulicy Targowej 50/52, 03-

733 Warszawa 

c) nadawca: nazwa, dokładny adres. 

UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem 

w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 

 

Zamawiający modyfikuje treść Rozdziału 11 SIWZ i nadaje mu brzmienie: 

Jest: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy ulicy Jezuickiej 1/3, 00-282 Warszawa (Kancelaria  

III piętro). 

2. Termin składania ofert: do 27 grudnia 2016 r. do godz. 15:30. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy ulicy Jezuickiej 1/3, 

00-282 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 27 grudnia 2016 r. godz.16:45. 

 

Powinno być: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawskiej Pragi oddział Muzeum Warszawy przy ulicy 

Targowej 50/52, 03-733 Warszawa (sekretariat). 

2. Termin składania ofert: do 2 stycznia 2017 roku do godz. 15:30. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawskiej Pragi oddział 

Muzeum Warszawy przy ulicy Targowej 50/52, 03-733 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 2 stycznia 2017 roku godz. 16:45. 

 

Zamawiający modyfikuje treść § 3 ust. 1 Istotnych Postanowień Umowy i nadaje mu brzmienie: 

Jest: 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminach wskazanych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, ale nie później niż do 30 marca 2017 roku. 

Powinno być: 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot Umowy w terminach wskazanych w harmonogramie 

rzeczowo – finansowym, ale nie później niż do 30 kwietnia 2017 roku. 

 


