
Biecz, dnia 21.05.2019 r.

ZP. 271.10.2019

    Do wszystkich Wykonawców 

Dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nr  ZP.271.10.2019  w  trybie
przetargu  nieograniczonego  na  zadanie  pn. Przebudowa  i   rozbudowa  budynku  Zespołu
Szkolno  –  Przedszkolnego    w  Strzeszynie opublikowanego  w  Biuletynie  Zamówień
Publicznych w dniu 09.05.2019 r. pod nr 545432-N-2019.

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH                          

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Gmina Biecz działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zmienia treść SIWZ w ten
sposób, że:

 1. Zmianie ulega opis przedmiotu zamówienia  (opisany w Dziale III ust  4,  SIWZ – , który
brzmiał:
„ 4. Szczegółowy zakres prac opisany został w: 
- Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,
-  dokumentacji  technicznej  (Projekcie  budowlanym:  Architektura,  Konstrukcja,  Instalacje
Sanitarne,  Instalacje  Elektryczne,  Projekcie  wykonawczym  –  system  pętli  indukcyjnej,
Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót systemu pętli indukcyjnej oraz przedmiarach robót) - stanowiącej zał.
nr 2 do niniejszej SIWZ.

UWAGA!  Przedmiary  robót,  które  załączył  Zamawiający  mają  znaczenie  orientacyjne
i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego
zakresu prac wymaganego do osiągnięcia  rezultatu i  dokonania ewentualnych uzupełnień lub
zmian. 

Niniejszy punkt otrzymuje brzmienie:
„ 4. Szczegółowy zakres prac opisany został w: 
- Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej SIWZ,
-  dokumentacji  technicznej  (Projekcie  budowlanym:  Architektura,  Konstrukcja,  Instalacje
Sanitarne,  Instalacje  Elektryczne,  Projekcie  wykonawczym  –  system  pętli  indukcyjnej,



Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót systemu pętli indukcyjnej oraz przedmiarach robót) - stanowiącej zał.
nr 2 do niniejszej SIWZ,
- rysunku wykonawczym pt. „Strzeszyn – Wentylacja rzut poddasza”- stanowiącym zał. nr
2 a do niniejszej SIWZ.

UWAGA!  Przedmiary  robót,  które  załączył  Zamawiający  mają  znaczenie  orientacyjne
i pomocnicze. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania własnych ustaleń co do rzeczywistego
zakresu prac wymaganego do osiągnięcia  rezultatu i  dokonania ewentualnych uzupełnień lub
zmian. 

2. W związku z powyższą zmianą wyznaczony w Dziale XIV SIWZ termin składania ofert na
dzień  24.05.2019r.  do  godz.1000 zostaje  zmieniony  na  dzień  28.05.2019r.  do godz.1000   oraz
wyznaczony w Dziale XIV SIWZ termin otwarcia ofert na dzień 24.05.2019r. na godz.1030 zostaje
zmieniony na dzień  28.05.2019r. na godz. 1030

3. Postanowienia działu XII SIWZ  – Opis sposobu przygotowania ofert,  dotyczący opisania
(adresowania) ofert należy zastosować odpowiednio,  z uwzględnieniem przedłużonego terminu
do składania ofert.

Powyższe zmiany SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
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