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Warszawa, dnia 10.09.2018 r. 

Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą Dostawa systemu nagłośnienia 

Sali Młynarskiego (Sceny Kameralnej) Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr ZP.260.15.2018). 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, względu na konieczność 

uzupełnienia zapisów w załączniku nr 2B do SIWZ pn. „Specyfikacja techniczna oferowanych urządzeń, 

System oparty na głośnikach aktywnych (Typ B) – Formularz sprzętowy”, dokonuje w treści Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (SIWZ) następującej zmiany: 

W załączniku nr 2B do SIWZ w poz. 4 Przyłącza sygnałowe dodaje się pozycje 4.15, 4.16 oraz 4.17 

o następującej treści: 

 

4.15  TP10- 

TP11  

Przyłącze sygnałowe  

1) wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,  

2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów,  

3) wyposażenie w złącza:4xXLRF, 2xXLRM 2xRJ45, 4xNL4, 2xLC-duplex 

(wzmocnione, z uszczelką ochronną przed kurzem, IP65), 2x Gniazdo tablicowe 

2P+Z 16A 230V czarne IP54  

 

2  Szt.  

4.16  TPF01  Przyłącze sygnałowe  

1) wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,  

2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów,  

3) wyposażenie w złącza:2xXLRF, 2xXLRM 2xRJ45, 2xNL4, 2xLC-duplex 

(wzmocnione, z uszczelką ochronną przed kurzem, IP65), 2x Gniazdo tablicowe 

2P+Z 16A 230V czarne IP54  

 

1  Szt.  

4.17  TPF02  Przyłącze sygnałowe  

1) wykonanie z blachy malowanej na kolor czarny proszkowo,  

2) trwałe oznaczenia poszczególnych kanałów,  

3) wyposażenie w złącza:2xXLRF, 2xXLRM 2xRJ45, 2xNL4, 2xLC-duplex 

(wzmocnione, z uszczelką ochronną przed kurzem, IP65), 2x Gniazdo tablicowe 

2P+Z 16A 230V czarne IP54  

 

1  Szt.  

 

Uwaga: 

Załącznik nr 2B po zmianie - uzupełnieniu (w wersji edytowalnej) będzie zamieszczony na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

 

 

 Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców 

ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia. 

Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy z uwagi na fakt, że w wyniku dokonanej zmiany 

-uzupełnienia treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie przez Wykonawców zmian 

w ofertach Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia: 

26.09.2018 r. godz. 12:00. 


