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Radomsko dnia 21 stycznia 2022r. 
 
 

 
Zamawiający: 
Miasto Radomsko z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 
w imieniu i na rzecz którego działa 
Miejski Dom Kultury w Radomsku 
97-500 Radomsko ul. Brzeźnicka 5 
 

 

                         Strona internetowa prowadzonego postępowania 

 

Znak sprawy : 271.1.2021 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie                  
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo                       
zamówień publicznych pn. „Modernizacja Sali widowiskowej MDK w Radomsku”. 

 

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia IV 

 
I. Działając na podstawie  art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo                   

zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje,                    
że dokonuje modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)                                 
w następującym zakresie: 

1) W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców (pkt. 3.2) oraz Rozdziale IV Wzór umowy 
w sprawie zamówienia publicznego (§ 1 ust. 2) Zamawiający uzupełnia opis 
przedmiotu zamówienia o treść: 

„Wszystkie użyte do realizacji przedmiotu zamówienia materiały, urządzenia oraz 
elementy wyposażenia, w tym w szczególności fotele kinowe muszą być fabrycznie 
nowe. Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania materiałów, urządzeń oraz 
elementów wyposażenia używanych, w tym pochodzących z odzysku.” 

2) W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców pkt. 11.1 istniejący zapis ulega zmianie                
i przyjmuje treść: 

„Wykonawca jest związany ofertą od upływu terminu składania ofert do dnia 
24.02.2022r. przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień,                          
w którym upływa termin składania ofert” 

3) W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców pkt. 14.1 istniejący zapis ulega zmianie              
i przyjmuje treść: 

„Termin złożenia oferty 27.01.2022r; godzina 12:00”. 

4) W Rozdziale I Instrukcja dla Wykonawców pkt. 14.4 istniejący zapis ulega zmianie               
i przyjmuje treść: 
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„Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu 27.01.2022r, godzinie 12:30.” 

 

II. Niniejsza modyfikacja zostaje dołączona do Specyfikacji Warunków Zamówienia                     
i stanowi jej integralną część. Pozostała treść SWZ nie ulega zmianie. Termin składania 
ofert ulega zmianie i zostaje wyznaczony do dnia 27.01.2022r. do godz. 12:00. 

 
            W imieniu Zamawiającego 
    


