
URZĄD GMINY W RZEKUNIU

Rzekuń  dnia,  12.08.2020

FPZ.271.21.2020

Do
Wykonawców 

dotyczy: postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu

nieograniczonego  na  realizację  zadania  inwestycyjnego.: ,,Przebudowa  budynku

OSP w Borawem oraz utworzenie placówki Klubu Senior+”

Zmiana treści SIWZ
treści SIWZ

          Gmina Rzekuń działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zmienia treść Specyfikacji

Istotnych  Warunków  Zamówienia  sporządzonej  w  postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania inwestycyjnego.: ,,Przebudowa

budynku OSP w Borawem oraz utworzenie placówki Klubu Senior+”

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. w SIWZ ROZDZIALE  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3  ppkt 3.2 Etap II lit c) 
roboty budowlane dokłada się”

•  wykonanie instalacji sanitarnej w tym: wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej     
w części budynku świetlicy oraz wywiewnej w części garażu;

2. We wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

§ 1 Przedmiot umowy w pkt 3 Etap II lit c) roboty budowlane dokłada się tiret”

•  wykonanie instalacji sanitarnej w tym: wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej     
w części budynku świetlicy oraz wywiewnej w części garażu;

3.   w SIWZ ROZDZIALE  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3  ppkt 3.3  jest

 Niniejsze zamówienie nie obejmuje: 

• wykonania wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w części budynku świetlicy oraz
wywiewnej w części garażu; 

• Zamawiający nie wymaga zbrojenia warstwy posadzki; 

• Zamawiający nie wymaga wykonania izolacji  w folii  w płynie w pomieszczeniach kuchni i
łazienek.

• Zamawiający nie wymaga wykonania posadzki z żywic epoksydowych oraz wszystkich prac

adres: ul. Kościuszki 33
07-411 Rzekuń

telefon: 29 761 73 01
29 647 20 77 

faks: 29 643 20 93 strona internetowa:
e-mail:

www.rzekun.pl
rzekun@rzekun.pl



przygotowawczych pod ten rodzaj wykończenia w pomieszczeniach szatni  i  technicznych
jako wykończenie należy zastosować płytki ceramiczne jak na pozostałej części budynku; 

• Zakres rzeczowy robót nie obejmuje zagospodarowania terenu.

 
 W SIWZ ROZDZIALE  III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3 ppkt 3.3 zmienia się na
: 

 Niniejsze zamówienie nie obejmuje: 

• Zamawiający nie wymaga zbrojenia warstwy posadzki; 

• Zamawiający  nie  wymaga  wykonania  izolacji  w  folii  w  płynie  w pomieszczeniach
kuchni i łazienek.

• Zamawiający  nie  wymaga  wykonania  posadzki  z  żywic  epoksydowych  oraz
wszystkich prac przygotowawczych pod ten rodzaj wykończenia w pomieszczeniach
szatni i technicznych jako wykończenie należy zastosować płytki ceramiczne jak na
pozostałej części budynku; 

• Zakres rzeczowy robót nie obejmuje zagospodarowania terenu.

4. We wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ

w § 1 Przedmiot umowy w pkt 4 jest

„4. Niniejsze zamówienie nie obejmuje: 

• wykonania wentylacji mechanicznej wywiewno-nawiewnej w części budynku świetlicy oraz
wywiewnej w części garażu; 

• Zamawiający nie wymaga zbrojenia warstwy posadzki; 

• Zamawiający nie wymaga wykonania izolacji  w folii  w płynie w pomieszczeniach kuchni i
łazienek.

• Zamawiający nie wymaga wykonania posadzki z żywic epoksydowych oraz wszystkich prac
przygotowawczych pod ten rodzaj wykończenia w pomieszczeniach szatni  i  technicznych
jako wykończenie należy zastosować płytki ceramiczne jak na pozostałej części budynku; 

• Zakres rzeczowy robót nie obejmuje zagospodarowania terenu.”

§ 1 Przedmiot umowy w   pkt   4    zmienia się na

 ,,4. Niniejsze zamówienie nie obejmuje: 

• Zamawiający nie wymaga zbrojenia warstwy posadzki; 

• Zamawiający  nie  wymaga  wykonania  izolacji  w  folii  w  płynie  w pomieszczeniach
kuchni i łazienek.

• Zamawiający  nie  wymaga  wykonania  posadzki  z  żywic  epoksydowych  oraz
wszystkich prac przygotowawczych pod ten rodzaj wykończenia w pomieszczeniach
szatni i technicznych jako wykończenie należy zastosować płytki ceramiczne jak na
pozostałej części budynku; 

• Zakres rzeczowy robót nie obejmuje zagospodarowania terenu.”

5.  W  pozostałym  zakresie  Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia  pozostaje  
bez zmian.

Wójt Gminy
        Bartosz Podolak
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