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Dotyczy; przetargu n ieograniczonego na roboty budow|ane, dotyczące modernizacji
energetycznej budynku Zespołu Szkół w Białej przy u|' Częsłochowskiej nr 73
imodernizacji energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul' 11

Listopada nr 6.
ogłoszenie w BZP nr 32277 _ 2016 z dnia 30.03'2016 r.

Działając na podstawie ań' 38 ust' 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2oo4r Prawo
zamÓwień publicznych ZamawiĄący zmienia treśó specyfikacji istotnych warunków
zamóWjenia w nizej podany sposób'

1. W specyfikacji istotnych WarunkóW zamówienia, w dzia|e V w ust.2:
- tekst w brzmieniu:
,'po|egającą na wykonaniu w budynku o kubaturze min' 4000 m3. dociep|enia przegród
zewnętrznych, wymianie stoIarki okiennej' wymianie Wodnej insta|acji grzewczej,
wymianie insta|acji oświetleniowej, przy czym kazdy z wymienionych rodzajów robót
może być wykonany w odrębnym budynku (istniejącym lub wzniesionym)"
- zastępuje się tekstem w brzmieniu:
,,polegającą na wykonaniu w budynku o kubaturze min' 4000 m3' dociep|enia przegród
zewnętrznych, zabudowaniu lub wymianie sto|arki okiennej' wymianie Iub budowie
wodnej instalacji grzewczej, wymianie lub budowie instalacji oŚwiet|eniowej, przy czym
każdy z wymienionych rodzajÓw robót moze byó wykonany w odrębnym budynku"

2. W specyfikacji istotnych warunkÓw zamóWienia' W dziale V| w ust'1, w punkcie 2:
- tekst w brzmieniu:
,,Za roboty najwazniejsze zamawiający uzna wykonanie w budynku o kUbaturze min.
4000 m3: dociep|enia przegród zewnęirznych' wymianie stoIarki okienne1' Wymianie
Wodnej instalacji grzewczej, wymianie insta|acji oświet|eniowej, przy czym kaŻdy z
wymienionych rodzajóW robót moze byó wykonany w odrębnym budynku (istniejącym
lub wzniesionym)"
- zastępuje się tekstem w brzmieniu:

,/a roboty najwazniejsze zamawiający uzna wykonanie w budynku o kubaturze
min. 4000 m3: docieplenia przegród zewnętrznych' zabudowaniu lub wymianie sto|arki
okiennej, wymianie lub budowie wodnej instalacli grzewczej, wymianie lub budowie
insta|acji oświet|eniowej' przy czym kazdy z wymienionych rodza1ów robót moze byÓ
wykonany w odrębnym budynku".

3' W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zmienia się termin złożenia
i otwarcia ofeń, termin wniesienia wadium, z dnia 28'04.2016r na dzień
02.05'20'l6r' Godziny podane w SlWZ pozostają bez zmian '

4' W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w dziale X|V w ust' 5'2, symbo| c."',
otrzymuje brzmienie' c.* _ najdłuzszy, możliwy okres gwarancji Wynoszący
84 miesiace"


