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Wieruszów, dnia 25.07.2011r. 

 

Nr RP.272.9.2011 

                                           Wg listy 
             
dotyczy:  przetargu nieograniczonego na przebudowę do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy 
ul. Waryńskiego 11 w Wieruszowie.  

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych ( tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zamawiający zmienia specyfikację istotnych 
warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na  przebudowę do potrzeb osób 
niepełnosprawnych budynku przy ul. Waryńskiego 11 w Wieruszowie   

w następujący sposób: 

1) W Część nr III – Opis przedmiotu zamówienia dodaje się następujące zapisy: 

„Projekt budowlany obejmuje szerszy zakres robót budowlanych. W ramach niniejszego zamówienia 
zostaną zrealizowane jedynie roboty opisane w załączonych przedmiarach robót. Wskazania na materiały 
i urządzenia z podaniem producenta zostały w niniejszej SIWZ użyte ze względów technologicznych. 
Wykonawcy mogą zaproponować inne równoważne materiały i urządzenia pod warunkiem zachowania 
standardów, parametrów i sprawności na poziomie materiałów i urządzeń wytypowanych w projektach.”        

2)  „19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty  

Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7,                 
98-400 Wieruszów pok. 18 ( biuro podawcze) do dnia 29.07.2011r. do godz. 10: 00. 

1. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy. 
2.  Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej kopercie zabezpieczonej przed otwarciem. Kopertę  

należy opisać następująco: 
„Przetarg nieograniczony na  przebudowę do potrzeb osób niepełnosprawnych budynku przy       
ul. Waryńskiego 11 w Wieruszowie …”. Nie otwierać przed 29.07.2011r. godz.  10:30. 

3.Na kopercie oprócz napisu jw.  należy umieścić nazwę i adres wykonawcy 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert  
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7,              
98-400 Wieruszów sala 27 w dniu 29.07.2011r. o godz. 10:30. ”  
 
Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 
 

Starosta Wieruszowski  
   Andrzej Szymanek   


