
Tarnów, dnia 17.10.2011 r. 

 

 

Modyfikacja treści  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ogłoszenia 

o przetargu 

 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający dokonał zmiany treści 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ogłoszenia w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Nowe instrumenty dla Zespołu 

Szkół Muzycznych w Tarnowie”.  
 

 

W wyniku  zmian: 

 

I.  Punkt I.8.1.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymuje brzmienie: 

 

Wymagania dotyczące akordeonu guzikowego – akordeon guzikowy  klasy PIGINI 

Treble z konwertorem lub równoważny – 1 szt.  
Opis techniczny: 

-  Strój w zakresie:  A1 = 440 – 442 Hz 

- Kolor: czarny 

- certyfikat producenta potwierdzający wyprodukowanie instrumentu w 2011 roku 

(wymagany przy dostawie instrumentów po podpisaniu umowy). 

 

Manuał dyskantowy:  

-   52 – 61 dźwięków lub więcej  ,   

-   5 rzędów  

-    3 chóry   

-   7-15  regestrów, 

-   3 – 5 ( lub więcej) regestrów  brodowych (kominów) 

-   System B 

 

Manuał basowy:  

- 120 basów,  

- 4 chóry lub więcej  

-  4-7 regestrów + R 

 

Manuał melodyczny:  

- 55 dźwięków 

- 2chóry lub więcej  

- 3 regestry lub więcej 

- system rosyjski 

 

Wyposażenie 

– pasy nośne z pasem poprzecznym 

– pokrowiec 

 

 



 

 

II. Punkt XI.1 Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia, otrzymuje brzmienie: 

 

„Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Nowe instrumenty dla Zespołu Szkół 

Muzycznych w Tarnowie” - Zadanie(a) nr ………….należy składać w Zespole Szkół 

Muzycznych, 33-100 Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 sekretariat (czynny 

poniedziałek – piątek 8:00-15:00) do dnia 26.10.2011 r., godz. 12
00

”. 

 

III. Punkt XII. Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia otrzymuje brzmienie: 

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół Muzycznych, 33-100 

Tarnów, ul. Lippóczy’ego 4, pokój nr A1-1 w dniu 26.10.2011 r., godz. 12
15

”. 

 

 

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy dokonuje się zmiany treści ogłoszenia 

polegającej na:  

I. Zmianie punktu IV.4.4) ogłoszenia o zamówieniu, który otrzymuje brzmienie: 

„Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: do 

dnia: 26.10.2011 r..godzina 12
00

, miejsce: Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego 

ul. N. Lippóczy’ego 4, 33-100 Tarnów pokój nr A1-1 sekretariat (czynny poniedziałek – 

piątek 8:00-15:00)”. 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego. 

2. Tablica informacyjna w siedzibie Zamawiającego. 

3. Biuletyn Informacji Publicznej – Zespół Szkół Muzycznych im. I.J. Paderewskiego w Tarnowie   

4. a/a 

 


