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Zakopane, dn. 23 kwietnia 2020r. 

 
ADM.270-2/2020 
 

 
Do wszystkich wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: wykonania dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynku 

wpisanym do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą: ”Projekt 
przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt 
przemiany ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie” w ramach projektu pod 

nazwą „Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego 
w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala”, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014 – 2020 (w ramach 8działania .1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój 
zasobów kultury VIII oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury). 

 
 

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ nr 3 
 
 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że: 
 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na wykonanie dostaw i usług – dotyczących aranżacji wystaw w budynkach 

wpisanych do rejestru zabytków, w zadaniu inwestycyjnym – projekcie pod nazwą ”Projekt przemiany 
ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Korkoszów w Czarnej Górze” oraz „Projekt przemiany 

ekspozycji stałej w budynku – Zagroda Sołtysów w Jurgowie” w ramach projektu pod nazwą 
„Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w 
Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala” 
 
Ogłoszenie 2020/S 052-123656 z dnia 13.03.2020r.  
 

Dokonał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie: 
 
Dotychczasowa treść pkt XII.1. oraz pkt XII.2. SIWZ: 
„1. Oferty należy składać do dnia 24 kwietnia 2020r.do godz. 10.00 na zasadach i trybie 

określonym w pkt VIII.2. niniejszej SIWZ. 
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 kwietnia 2020r. o godz.13.00 w  Muzeum Tatrzańskim im. 

Dra Tytusa Chałubińskiego, ul. Tytusa Chałubińskiego 7 (budynek „Palace”), 34-500 Zakopane, 

w sposób wskazany w pkt XII.3. SIWZ.” 
 
 
Zmodyfikowana treść pkt XII.1. oraz pkt XII.2. SIWZ: 
„1. Oferty należy składać do dnia 4 maja 2020r.do godz. 10.00 na zasadach i trybie określonym 

w pkt VIII.2. niniejszej SIWZ. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2020r. o godz.13.00 w  Muzeum Tatrzańskim im. Dra 

Tytusa Chałubińskiego, ul. Tytusa Chałubińskiego 7 (budynek „Palace”), 34-500 Zakopane, w 
sposób wskazany w pkt XII.3. SIWZ.” 

 
2. W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.  
 

Zastępca Dyrektora ds. finansów i rozwoju 

Muzeum Tatrzańskiego 

 
 

 

 

Katarzyna Para 

   ......................................... 
  (podpis dyrektora Muzeum) 


