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Warszawa, 1 marca 2018 roku 

 

DOP.26.6.2018 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych 
  zwiedzającym – dostawa i montaż elementów wystawy.”. Realizowanego w  ramach 
   Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014 - 2020.   Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe "Poprawa dostępności do zasobów kultury 
poprzez   ich rozwój i efektywne wykorzystanie”. 

 

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Warszawy, jako Zamawiającego w postepowaniu o udzielnie zamówienia 
publicznego na Dostosowanie i wyposażenie powierzchni udostępnianych zwiedzającym –  
dostawa i montaż elementów wystawy.” Realizowanego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe  "Poprawa 
dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie” na podstawie art. 38 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje zmiany terminu 
otwarcia ofert. W związku z czym zmianie ulega treść Rozdziału 11 SIWZ: 

Jest: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (Kancelaria  - 
parter). 

2. Termin składania ofert: do 05 marca 2018 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 
00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 05 marca 2018 roku, godzina 10:15. 

 

Powinno być: 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Miejsce składania ofert: Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa (Kancelaria  - 
parter). 

2. Termin składania ofert: do 08 marca 2018 roku, godzina 10:00. 

3. Miejsce otwarcia ofert: sala konferencyjna w siedzibie Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta 28, 
00-272 Warszawa. 

4.  Termin otwarcia ofert: 08 marca 2018 roku, godzina 10:15. 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy.  

 

Pytanie Odpowiedź 
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Dotyczy §4 ust.11 – w jakim terminie Zamawiający 
zaakceptuje ewentualny kosztorys dotyczący prac 
nieujętych w dokumentacji ? 

Zamawiający zaakceptuje kosztorys niezwłocznie, nie 
później jednak niż w terminie 7 dni roboczych. 

 

 


