Uhowo, 19.01.2018 r.
ZP.DPS.II-1/2018
MODYFIKAJCA TREŚCI
ZAŁĄCZNIKA NR 9 DO SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA)
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
termomodernizację obiektu etap II – docieplenie stropodachu oraz ścian
zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w Uhowie w ramach projektu
pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Uhowie
poprzez termomodernizację i instalację Odnawialnych Źródeł Energii”
WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowanego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi
priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne.
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zmienia treść
załącznika nr 9 do SIWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia).

W Opisie Przedmiotu Zamówienia punkt 1. ppkt a) jest: „wykonanie wszystkich niezbędnych prac
termoizolacyjnych (nie dotyczy wymiany okien cz. 2), zgodnie z załączonym projektem docieplenia
(punkty 3.1-3.7 i 3.12.-3.19 opisu robót w projekcie docieplenia) oraz przedmiarem robót”;

Treść ta zostaje zmieniona i otrzymuje nowe brzmienie: „wykonanie wszystkich niezbędnych prac
termoizolacyjnych (nie dotyczy wymiany okien cz. 2), zgodnie z załączonym projektem docieplenia
(punkty 3.1-3.7; i 3.10.-3.19 opisu robót w projekcie docieplenia) oraz przedmiarem robót”;
Dodatkowo w Opisie Przedmiotu Zamówienia pkt. 4 było: „W zakres robót termoizolacyjnych obiektu
wchodzą prace wymienione w projekcie docieplenia, stanowiącym jeden z dokumentów technicznych
(załącznik 10 do SIWZ) – dotyczy ppkt. 3.1-3.7 i 3.12.-3.19 opisu robót w projekcie docieplenia). ”

Treść ta zostaje zmieniona i otrzymuje nowe brzmienie: „W zakres robót termoizolacyjnych obiektu
wchodzą prace wymienione w projekcie docieplenia, stanowiącym jeden z dokumentów technicznych
(załącznik 10 do SIWZ) – dotyczy ppkt. 3.1-3.7 i 3.10.-3.19 opisu robót w projekcie docieplenia). ”

W związku z powyższym, zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert
i wyznacza się nowy termin.
Miejsce i nowy termin składania ofert
Oferty należy złożyć w kopercie, oznaczonej zgodnie z wytycznymi określonymi w pkt. X SIWZ
w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Surażskiej 67, w sekretariacie placówki, w terminie
do dnia 31.01.2018 r. do godz. 11.00
Miejsce i nowy termin otwarcia ofert
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.01.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Domu
Pomocy Społecznej w Uhowie, ul. Surażska 67, w sekretariacie placówki.

Wobec powyższego, koperta powinna być oznaczona w następujący sposób:
Powiat Białostocki – Dom Pomocy Społecznej w Uhowie
Uhowo - ul. Surażska 67, 18-100 Łapy
z wyraźnym dopiskiem:
„Przetarg nieograniczony na termomodernizację obiektu etap II – docieplenie
stropodachu oraz ścian zewnętrznych obiektu Domu Pomocy Społecznej w
Uhowie w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej Domu
Pomocy Społecznej w Uhowie poprzez termomodernizację i instalację
Odnawialnych Źródeł Energii” WND-RPPD.05.03.01-20-0073/16 dofinansowany w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata
2014-2020 Osi priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność
energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej,
poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym
budownictwo komunalne.
Nie otwierać przed dniem 31.01.2018 r. roku do godz. 11.30”

Informuję, że powyższa informacja staje się integralną częścią SIWZ i
będzie wiążąca przy składaniu ofert.
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