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Malbork, 20.12.2019 r.
bip.zamek.malbork.pl

WYKONAWCY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. usługa
ochrony obiektów i budynków, dozór wystaw i sprzątanie sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku.
Znak sprawy: ZP.2611.13.2019.bm
Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą na podstawie art. 38 ust. 4 cyt. Ustawy, z uwagi na
rozbieżność pomiędzy ilością roboczogodzin podanych w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ a
Formularzem oferty – stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
oraz Formularza oferty zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.12.2019 r. tj.:
1.

w pkt. 1.1. Formularza oferty w tabeli, kolumna 02, wiersz 1, 2 i 3 zmienia się ilość roboczogodzin jak niżej:

Lp.

Przedmiot zamówienia

1.

Ochrona obiektów i budynków
historycznych realizowana przez
kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej
Ochrona obiektów i budynków
historycznych realizowana przez
niekwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej
Dozór wystaw i sprzątanie sal
wystawienniczych
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3.

Planowana
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R A Z E M CENA OFERTY

2.

Wartość netto
(zł) całej pozycji
(kol. 02 x kol.
03 =kol. 04)
04

Podatek
VAT
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05

Wartość brutto
(zł) całej pozycji
(kol. 04 x kol.
05=kol.06)
06

¯

Zamawiający przedłuża termin składania ofert i zmianie ulega:
1)

pkt 11.1.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do
dnia 17.01.2020 roku do godziny 09:00”.

2)

pkt 11.2.1. SIWZ, który otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.
sekretariat Muzeum przy ul. Starościńskiej 1, w dniu 17.01.2020 r. o godzinie 10:00”.

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Dyrektora
ds. naukowo-konserwatorskich

Kazimierz Bogusz
Umieszczono w BIP i stronie internetowej Zamawiającego w dniu 20.12.2019r.
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została zamieszczona na
stronie http://bip.zamek.malbork.pl/ w zakładce ochrona danych.

