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Brzeźnio, dn. 29.03.2010r. 
 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

Nz. R-341/1/10 
 

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 

dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku straŜnicy OSP 

w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 
 
W myśl art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 29 stycznia 2004 roku (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający wprowadza następujące zmiany do 
treści SIWZ. 
 
W ramach przedmiotu zamówienia zamiast audytu energetycznego wykonawca wykona 
świadectwo charakterystyki energetycznej, w związku z powyŜszym w siwz wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
W rozdziale I, IV – przedmiot zamówienia ust. 2 
W siwz jest: 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi audyt energetyczny oraz wykona 

inwentaryzację powykonawczą. 

W siwz powinno być: 
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi świadectwo charakterystyki 

energetycznej oraz wykona inwentaryzację powykonawczą. 

 

W rozdziale I, V – miejsce i termin wykonania zamówienia 
W siwz jest: 

Zakończenie robót, sporządzenie audytu energetycznego i inwentaryzacji powykonawczej w 
terminie do:  31 sierpnia 2010 roku. 
 
W siwz powinno być: 
Zakończenie robót, sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej i inwentaryzacji 
powykonawczej w terminie do:  31 sierpnia 2010 roku. 
 

W rozdziale I, XII – przedmiot zamówienia ust. 2 
W siwz jest: 
Wykonawca wyszczególni równieŜ cenę za utwardzenie terenu i nadzór nad robotami 
rozbiórkowymi oraz sporządzenie audytu energetycznego i inwentaryzacji powykonawczej. 
 

W siwz powinno być: 
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Wykonawca wyszczególni równieŜ cenę za utwardzenie terenu i nadzór nad robotami 
rozbiórkowymi oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej i inwentaryzacji 
powykonawczej. 
 
W zał nr 1 do siwz – formularz ofertowy w tabeli poz. 4 
 jest: 
audyt energetyczny 
 
powinno być: 
świadectwo charakterystyki energetycznej 
 
w załączniku nr 8 – projekt umowy § 2 ust. 1 
jest: 
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi równieŜ wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacji 

powykonawczej oraz sporządzenie audytu energetycznego. 

powinno być: 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi równieŜ wykonanie przez Wykonawcę inwentaryzacji 

powykonawczej oraz sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. 

 

w załączniku nr 8 – projekt umowy § 3 ust. 1 pkt 3 
jest: 
termin zakończenia robót, wykonanie audytu energetycznego i inwentaryzacji powykonawczej nie 

później niŜ do: 31 sierpnia 2010 roku. 

 
powinno być: 

termin zakończenia robót, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej  
i inwentaryzacji powykonawczej nie później niŜ do: 31 sierpnia 2010 roku. 

 

 
w załączniku nr 8 – projekt umowy § 8 ust. 2 tabela pkt 4 
jest: 
audyt energetyczny 
 
powinno być: 
świadectwo charakterystyki energetycznej 
 
 
W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w przygotowywanych przez Wykonawców 
ofertach Zamawiający przedłuŜa termin składania ofert do dnia 8 kwietnia 2010 roku 
(czwartek) godz. 10.00. 
 

W punkcie IX.3. 
W siwz jest: 

Oferta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu 

uŜytkowania budynku straŜnicy OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

i „Nie otwierać przed 07 kwietnia 2010r. godz. 10.10” (środa) oraz adres Wykonawcy. 
 
W siwz powinno być: 
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Oferta na zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu 

uŜytkowania budynku straŜnicy OSP w Dębołęce z przeznaczeniem na świetlicę wiejską 

i „Nie otwierać przed 8 kwietnia 2010r. godz. 10.10” (środa) oraz adres Wykonawcy. 
 
W punkcie X.2. 
W siwz jest: 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 kwietnia 2010r. (środa), o godz. 10.00 (czasu 
lokalnego). 

W siwz powinno być: 

Termin składania ofert upływa w dniu 8 kwietnia 2010r. (czwartek), o godz. 10.00 (czasu 
lokalnego).  
 

W punkcie XIII.1. 
W siwz jest: 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 07.04.2010r. 
(środa), godz. 10.10. (czasu lokalnego). 
 
W siwz powinno być: 

Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brzeźnio, w dniu 08.04.2010r. 
(czwartek), godz. 10.10. (czasu lokalnego). 
 
 
 

PowyŜsze informacje  naleŜy uwzględnić sporządzając ofertę.  
 

 
Wójt Gminy 

               /-/mgr Dorota Kubiak 
              Kierownika Zamawiającego 


