Zduńska Dąbrowa, dnia 16.07.2018 r.

ZSP.S.342-4/2018

Modyfikacja treści SIWZ
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa
i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej
w Zduńskiej Dąbrowie – III etap.”
I. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający modyfikuje
treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:
1. W rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w pkt. 3.1.
wykreśla się zapis: „ - zagospodarowanie terenu – roboty rozbiórkowe niezbędne do wykonania
utwardzenia terenu w patio, remont schodów zejściowych do piwnicy z wymianą drzwi, okładziny
schodów”.
2. W rozdziale III SIWZ w pkt. 3.2. wykreśla się zapis: „- wykonanie utwardzenia terenu patio
wraz z odwodnieniem liniowym z wykończeniem „na gotowo”, podłączenie do istniejącej kanalizacji
deszczowej w patio.”
3. W załączniku nr 7 do SIWZ pt. Dokumentacja projektowa (plik o nazwie
@ZD_ARCHITEKTURA_Projekt wykonawczy – z):
3.1.
Rys. nr PW_A/1-A RZUT PARTERU zastępuje się rys. nr PW_A/1-A RZUT PARTERU_1
3.2.
Rys.
nr
PW_A/13-A
WYKAZ
STOLARKI
OTWOROWEJ-DRZWI
zastępuje
się rys. nr PW_A/13-A WYKAZ STOLARKI OTWOROWEJ – DRZWI_1
3.3.
Rys. nr PW_A/15-A RZUT SUFITÓW NAD PARTEREM zastępuje się rys. nr PW_A/15-A RZUT
SUFITÓW NAD PARTEREM_1
4. W rozdziale X SIWZ ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście
lub za pośrednictwem posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować
w następujący sposób:
„Przebudowa i rozbudowa budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie – III etap” oraz „Nie otwierać przed 19.07.2018 r. godz. 15.30.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”
5. W rozdziale XI SIWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi
Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie, Zduńska Dąbrowa 64, 99 - 440 Zduny do dnia 19.07.2018 r.,
do godziny 15.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.”
6. W rozdziale XI SIWZ, ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 19.07.2018 r., o godzinie 15.30.
II. Treść niniejszej modyfikacji SIWZ stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy
uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

