
Ogłoszenie o zmianie treści  
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert  
 
I. Pkt  3.4. SIWZ - Wymagania organizacyjne otrzymuje następujące brzmienie:  
Wymagany termin realizacji robót:   
� Wykucie z muru i wstawienie nowych drewnianych okien na piętrze   do dnia 31 lipca   

2012r.  
� Wykucie z muru i wstawienie nowych okien i drzwi zewnętrznych na parterze oraz 

nowych okien  w piwnicy do dnia 31 sierpnia 2012r.  
 
II. Pkt  12.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWAR CIA OFERT – 
otrzymuje brzmienie:  
12.1.  Ofertę zamkniętą i zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem należy złożyć                   

w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariat Muzeum Stutthof w Sztutowie przy                      
ul. Muzealnej 6, w terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r.   do godziny 09:00.  

12.2.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej - pokój nr 17 
w dniu 13 kwietnia 2012r. o godzinie 09:30. Otwarcie ofert jest jawne. 

 
III. Zał ącznik nr 8 do siwz – warunki umowne - § 2. CZAS REALIZACJI – otrzymuje 
następujące brzmienie:  
Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie prace będące przedmiotem umowy do dnia 
31 sierpnia 2012r.  w dwóch etapach według następujących terminów realizacji:  
A) I etap - wykucie z muru i wstawienie nowych drewnianych okien na piętrze do dnia 31 
lipca  2012r.  
B) II etap - wykucie z muru i wstawienie nowych okien i drzwi zewnętrznych na parterze                
i w piwnicy  do dnia 31 sierpnia 2012r.  
 
IV. Zał ącznik nr 2A do SIWZ – otrzymuje brzmienie – jak niżej:  
/ dostępny na stronie: www.stutthof.org w zakładce Ogłoszenia i przetargi, lub                        
w sekretariacie Zamawiającego /  
 
V. Załącznik Nr 2C do SIWZ – otrzymuje brzmienie jak niżej:   
/ dostępny na stronie: www.stutthof.org w zakładce Ogłoszenia i przetargi, lub                        
w sekretariacie Zamawiającego /  
 
VI. Zał ącznik nr 13 do SIWZ – otrzymuje brzmienie jak niżej:  
/ dostępny na stronie: www.stutthof.org w zakładce Ogłoszenia i przetargi, lub                        
w sekretariacie Zamawiającego /  
 


