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       Kielce, 01.12.2011 r.  

    Szanowni Wykonawcy  

AK/ZP/241/3/11 

 Dotyczy: postępowania nr AK/ZP/241/3/11 prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę wyposażenia - urządzeń do utrzymania czystości -  do 
Filharmonii Świętokrzyskiej im. O. Kolberga w Kielcach”. 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz.U.10.113.759 ze zm.). Filharmonia Świętokrzyska im. O. Kolberga w Kielcach informuje, że  
dokonuje zmiany SIWZ, a dokładnie   w zał.  Nr 1 Specyfikacja techniczna parametrów 
technicznych urządzeń,  dokonana zmiana  zostaje zamieszczona  na stronie  Zamawiającego 
www.filharmonia.kielce.com.pl). 

Zadanie I część A -  Poz. 1Maszyna szorująco – myjąca (napędzana przez operatora)  

Podano omyłkowo wymiary: wymiary:  szerokość max. 680 mm, wysokość max . 1400 mm,  

długość max 1100 mm ,  

Winno być:  wymiary:  szerokość max.  710 mm, długość max.1400  mm,  wysokość max . 

1100 mm ,  

Zadanie I część A  -  Poz.2 Maszyna szorująco – myjąca (samojezdna z siedziskiem dla 
operatora) 

Podano omyłkowo wymiary:  wymiary: szerokość max. 870 mm, wysokość max . 1400 mm,  

długość max 1450 mm , (parametr szerokości konieczny ze względu na szerokość drzwi)  

Winno być:  wymiary: szerokość max. 900 mm, długość max 1450 mm,   

wysokość max . 1400 mm,   (parametr szerokości konieczny ze względu na szerokość 

drzwi)  

Zadanie II część B – poz. 1  Zamiatarka ręczna profesjonalna 

Podano omyłkowo wymiary:  Szerokość  robocza z 1 szczotką boczną(mm) – 700  (+ / - 50 mm) 
Winno być:     Szerokość  robocza z 1 szczotką boczną(mm) – 800  (+ / - 50 mm) 
 

W związku z dokonanymi zmianami został przedłużony termin składania ofert do dnia 05.12.2011 
r. do godz. 13:00.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2011 r. o godz. 13:30. 

Wadium wniesione w pieniądzu powinno znajdować się na w/w rachunku Zamawiającego najpóźnie w 
terminie składania ofert tj. 05.12.2011 r. o godz. 13:00. 
Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. 
Dokument potwierdzający wykonanie przelewu wadium - oryginał lub jego kopię (kserokopię) 
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, należy załączyć do oferty. 
 Wadium wnoszone w pozostałych formach 

Odpowiedni dokument należy złożyć w formie oryginału, najpóźniej do upływu terminu składania ofert tj.  
05.12.2011 r. do godz. 13:00  w siedzibie Zamawiającego, w dziale księgowości, pokój nr 08, 
a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy załączyć do oferty. 

        Jacek Rogala    
       Dyrektor naczelny i Artystyczny 


