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Infornucja o modyftkacji tłeści

Specyfikacji Istotnych Wałanków zamówienia
dotyczy postępowania na roboĘ budowlane w budynkach PSP i
i Przedszkoła w Goździe
Zgodnie z art.38 ust.4 w zwiągku z art. 38 ust. 4a. pkt.

l

PG

ustawy Prawo zamówień

publicznycĘ Zespcń Ekonomiczno Administracyjny Szkoł w Goździe informuje o dokonaniu
aniany w treścispecyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Zamawiający zmienia
otrzymuje brumienic:

Lp.

Podst

7
52

d.7

53

d.7

KNR-W 205
0208-05

Wycena
indywidualna

treśćZadania? Załącznika nr 13 do SII#Z

54

KNR O-I9
1024-10

analogia

I
55
d.8

Wycena

inłwi&alna

7

i

s

Opis i wyliczenia
l.m.
Poszcz
Razem
Wykonanic szybu windy - konstrukc ii samonośnei z obudowa
Konstrukcje podparć, zawimzeń i młon o t
masie elemenfu do 250 kg
t
2.45
2-45
Dostarczenie kompleksu konstrukcji
- profili stałow1ch
zamkniętych 10oxl0ox5 i l00x5ox5 z

malorłaniem
Ż'45

d.7

pkt

t

t

RAZEM

Ż.45

Razem

Montaż ścianek aluminiowych
osz-klonych na budowie - w obudowie

m

62,5

m'

2,45

2.45
2.45

szrybu

Urządzenicwindy
harczenie dźwigu o parametraclr

hydraulicznycĘ udzwig 630 kG' ilość

62.50

Razem

62-50
62.54

kpl

przysłanków 4, wysokors @noszenia 10 lr1
kabina o wymiarach nłymaganych dla
obid<low szkolnych min. I l0xl40 mm,
szybu 4 sa, szybkorść 0,4{,54,62 'm2s,
sterowanie kom$etne w tym zjazd awaryjny
i awaryjne otwarcie bez napięcia prą{u'

Srzdki na prysfankach pi@wskarywacz
na parterue, w układzie sterowania zawór

proporcjonalny, w korrplcie wszystkie kable
urząozsnia sterowania i o-świettenia kabiny i
wejść'oprawy i włącznfti aprćnpz.yłryza

zasilająęgo dzwig

t

kpl

1,00

Razem

1,00

56
d.8

KNR 7-33
0104{5

Montaż dźwigów osobowych i
meblowych o szybkonści do l nrls z
drzwiami autornatycznymi o nąśnoścido
1000 Ę i o wysokaści kondygnacji do

analogia

kpl

2,80-do 6przystanków
Krotncść:0,66
I

57
d.8

KNR
7-33
0108-05

kDl

Próby po montażu, ręulacja i odbiory
dźwigów towarowycĘ towarowo _
osobowycĘ osobowych do 1000 Ę do 4
prrystanków i l m/s w TYM ODBIÓR

UDT
I

1.00

RAZEM

1,00

kpl.

kDl.

1-00

RAZEM

1.00

2.Zmlanie ulęa treśćpkŁ 2w rozdzlale D( SIWZ,który otrzymujc nowc
następujące bzmienie:

3.

2. Wadium należy wniesc w terminie do dnia 09

czcrvca 2011 r.

Zmianie ulęa tre.śćpkŁl
następujące brzmienie:

srwz, który otrzymuje

i2w

rozdziale XII

do godziny 10: 00 .

nowe

oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego w GoŹdzie prŻy ul. Radomska 7
- pokój nr l02, w terminie do dnia 09 ezerwca 2011 roku do godz. (D : 50 .
2. ofertę naleĘ umieścićw zamkniętym opakowaniu, uniemozliwiającym odczytanie
zawartości bez uszkodzenia tęo opakowania. opakowanie winno być oznaczone
naz1r,rą(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresorrane na adres Zespoł Ekonomiczno
Administracyjny Szkoł w Goździe ul. Radomska 7,26 _634 Gózd oraz opisane:
1.

Wykonawcy
adres Wykonawcy
na'awa ( firma)

7Ąpórl Ekonomiczno Administmcyj ny
Szkół w Gcźdńe
ul. R*domska 7
26-634 Gózd

,,Roboty budowlane w budynkach PSP i PG i Przedszkola w Goździe -.
Nig otwierać przed dniem 09 czerwca 2011 r., godlz" l0: 00
4. Zmianie ulega treśćpkt
następujące brzmienie:

l w rozdziale

XtrII

srwa k'óry

otrzymuje nowe

w siedzibieZtmawiającęgo prŻ.y ul. Radomskiej 7 w Goźdńe,
w pokoju nr 105' w dniu (X) czctvcł 2011 r. o godzinie I0: 00.

1. Otwarcie ofert nastąpi

Pozostale zaplsy

stwz

pozosteją bez zmian

Dokonane modlikacje zostaną pnekazane do BiuleĘnu Zamówień Publicznych w
formie ogłoszcnia o zmianie ogłoszenia, złstaną również przekazane niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, którzy otmymali slwz w formie papierowej oraz
zamieszczon e na stron ie in tcrnetow ej Zamewiaj ącego.

