
 
Warszawa, dnia 10.07.2017 r. 

 
 
 

Zmiana terminu składania ofert 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: przebudowa 

pomieszczeń przychodni zdrowia w budynku Teatru Wielkiego – Opery Narodowej 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.14.2017). 

 
 
 Zamawiający informuje, iż w odniesieniu do przedmiotowego postępowania wpłynęły od 

Wykonawców pytania, których treść wymaga szczegółowej analizy i niezbędny jest odpowiedni czas na 

przygotowanie odpowiedzi.  

 Biorąc pod uwagę powyższe, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz U z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, 

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w zakresie terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert, 

o których mowa w Rozdziale XV pkt 1 i pkt 2 SIWZ: 

zapis: 

1. Ofertę należy złożyć do 11.07.2017 r. do godz. 12:00 w kancelarii głównej – pokój A – 148 I piętro 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 
recepcja IV. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 11.07.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju A-321 III piętro 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 
recepcja IV. 

zastępuję się zapisem:  

1. Ofertę należy złożyć do 13.07.2017 r. do godz. 12:00 w kancelarii głównej – pokój A – 148 I piętro 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 
recepcja IV. 

2. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 13.07.2017 r. o godz. 12:15 w pokoju A-321 III piętro 
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, Pl. Teatralny 1, 00-950 Warszawa, wejście od ul. Moliera 5 
recepcja IV. 

 
Zmianie ulega również odpowiednio treść w Rozdziale XIV pkt 7 SIWZ: 

Zapis:  
nie otwierać przed dniem 11.07.2017 r. godz 12:15 

Zastępuje się zapisem: 
nie otwierać przed dniem 13.07.2017 r. godz 12:15 

 
 

 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.  

 
 
 
 
 


