
/A 
Nazwa Zamawiajqcego 

Adres : ul. Traugutta 19 
07-410 Ostroiqka 

woj. mazowieckie 

Muzeum Zolnierzy Wykl^tych w Ostrol^ce ( w 
organizacji) w imieniu i na rzecz ktorego dziala 
Ostroleckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego 
Sp. zo.o. 

Telefon : +48 29 714 27 68 
Telefax: +48 29 714 27 68 

Ostrol?ckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. 
Adres : Berka Joselewicza 1 Telefon : + 48 29 765 05 00 

07-410 Ostroleka Telefax :+48 29765 05 04 
woj. mazowieckie 

Ostrol?ka, dnia 11 maja 2017 r. 

Wykonawcow 
Do wszystkich 

PYTANIA/ODPOWIEDZI/MODYFIKACJE SIWZ 
ZMIANA Nr 2 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA 

Dotyczy: Zamowienia na roboty budowlane: „Przebudowa i rozbudowa 
budynkow na cele Muzeum Zolnierzy Wyklftyeh w Ostrol?ce przy ul. 
Traugutta 19 wraz z wykonaniem kladki dla pieszych". 

Ogloszenie o zamowieniu w Dz. Urz. UE 20I7/S056- 103055 z dnia 21.03.2017r. 
oraz Dz. Urz. UE 2017/S 080-153725 z dnia 25.04.2017 r. 

Dziaiajac na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z pozn. zm.) Muzeum 
Zolnierzy Wykl?tych w Ostrol?ce (w organizacji) w imieniu i na rzecz 
ktorego dziala Inwestor Zast?pczy (lider konsorcjum) Ostrol?ckie Towarzystwo 
Budownictwa Spolecznego Sp. z o. o. ul. B. Joselewicza 1, 07-
410 Ostrol?ka, ktore reprezentuje Prezes Zarzadu - Artur Ciecierski, przekazuje 
Wykonawcom tresc pytania wraz z wyjasnieniem: 

Pytanie: 
Z uwagi na zblizajacy si? termin ziozenia oferty ponawiamy prosb? o przekazanie 
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zalqcznikow (zestawienie konstrukcji stalowej dla budynkow E i F) wymienione w 
pytaniu z dnia 28.04.2017 r. seria nr 1 odpowiedz 11. Jednoczesnie po przeslaniu 
wyzej wymienionego zestawienia prosimy o stosowne przesuni?cie terminu ziozenia 
oferty, ktory umozliwi zapoznanie si? z przekazanymi plikami. 

Odpowiedz: 
Zamawiajaey informuje, ze przez omylk? nie zalqczyl do odpowiedzi udzielonyeh w 
dniu 28.04.2017 r. zestawienia konstrukcji stalowej dla budynkow A, E i F. 
Brakujace zestawienie konstrukcji stalowej dla budynkow A, E i F stanowi zalacznik 
do niniej szego pisma. 

W celu umozliwienia Wykonawey zapoznania si? z przedstawionym 
wyjasnieniem, Zamawiajqey przedtuza termin stdadania ofert, w zwiqzku z czym 
zmienia: , 

• Cz?sc I . Instrukcja dla Wykonawcow - Pkt 17. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Ofert? obejmujaca calosc zamowienia nalezy zlozyc w siedzibie Inwestora 
Zast?pczego (lidera konsorcjum) Ostrol?elde Towarzystwo Budownictwa 
Spolecznego Sp. z o.o. ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrol?ka w 
sekretariacie (I pi?tro) w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 19.05.2017r. do godz. 12:00 
Oferta powinna bye zlozona w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed 
otwarciem kopercie (paczee). Kopert? (paczk?) nalezy opisac nast?pujqeo : 
Zamawiajqcy : Muzeum Zolnierzy Wykl?tych w Ostrol?ee(w organizacji), 
ul. Traugutta 19,07-410 Ostrol?ka 
Oferta w post?powaniu na zadanie : „Przebudowa i rozbudowa budynkow na cele 
Muzeum Zolnierzy Wykl?tych w Ostrol?ce przy ul. Traugutta 19 wraz z 
wykonaniem kladki dla pieszych". 
Nie otwierac przed dniem : 19.05.2017 r. , godz. 12:15" 
Pozostala tresc pkt 17 pozostaje bez zmiany. 

• Cz?sc I . Instrukcja dla Wykonawcow - Pkt 19.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Inwestora Zast?pczego (lidera 
konsorcjum) Ostrol?ckie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o., 
ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrol?ka - sala konferencyjna (I pi?tro) 

w dniu 19.05.2017 r. o godz. 12:15 

3. Cz?sc I . Instrukcja dla Wykonawcow - Pkt 20.1. SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„Wykonawca pozostaje zwiqzany zlozonq ofertq przez 60 dni tj. do dnia 17.07.2017 
r. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si? wraz z upiywem terminu skladania 
ofert." 

Poniewaz w/w zmiany tresci SIWZ prowadzq do zmiany tresci ogloszenia 
o zamowieniu, przekazanego Urz?dowi Ofiejalnyeh Publikacji Wspolnot 
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Europejskich w dniu 16.03.2017 r. oraz opublikowanego w Dzienniku 
Urz?dowym Unii Europejskiej w dniu 21.03.2017 r. pod numerem 2017/S 
056 - 103055 oraz w Dz. Urz. UE 2017/S 080-153725 z dnia 25.04.2017 r. 
Zamawiajqcy dzialajqc na podstawie przepisu art.38 ust.4a pkt 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( t. j . Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z 
pozn. zm.) przekazal Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie , ktore po 
jego opublikowaniu w Dzieimiku Urz?dowym Unii Europejskiej zostanie 
niezwlocznie zamieszczone na stronie intemetowej Zamawiajqcego. 

• A 

MUZEUM ZOtNIERZY WYKipYCH 
w Ostrol?ce 
(w organizacji] 

ul. R. Traugutta 19, 07-410 Ostrot^ka 
NIP 7582356967, REGON 361355350 
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