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Zamawiający:
Zespół Szkół im. Ireny Sendler w Przemkowie
ul. Leśna Góra 3
59-170 Przemków

Przemków, 4 luty 2019 r.

ZMIANA TREŚCI SIWZ
I PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie zadania pod nazwą: „Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w
Przemkowie, ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków - ETAP I I I " ,
z n a k sprawy: 01/1/2019
Na mocy art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że zostaje zmieniona Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia ( S I W Z ) dla zadania pod nazwą: „Remont instalacji elektrycznej w Zespole
Szkół im. Ireny Sendlerw Przemkowie, ul. Leśna G ó r a 3 , 59-170 Przemków - ETAP III".
Rozdział I S I W Z pkt. 3, ppkt 3.1.2.1 jest:
3.1.2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
a) Zakres prac obejmuje remont instalacji elektrycznej na parterze w Zespole Szkół im. Ireny Sendler
w Przemkowie z uwzględnieniem oświetlenia zewnętrznego poprzez:
-

montaż rozdzielnic zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego;

-

demontaż starych opraw oświetleniowych;

-

wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem (gniazda wtykowe, kontakty

-

oraz wymianę oświetlenia, montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego);
montaż instalacji alarmowej (dzwonkowej);

-

zabruzdowanie istniejących j u ż kabli monitoringu i kabli od wi-fi na obszarze objętym
remontem instalacji elektrycznej;

-

uzupełnienie tynków po bruzdowaniu i malowanie ścian i sufitów;

wywiezienie gruzu z terenu szkoły.
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji
zamówienia.
Rozdział I S I W Z pkt. 3, ppkt. 3.1.2.1 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
3.1.2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych
a) Zakres prac obejmuje remont instalacji elektrycznej na parterze w Zespole Szkół im. Ireny Sendler
w Przemkowie z uwzględnieniem oświetlenia zewnętrznego poprzez:
montaż rozdzielnic zgodnie z wytycznymi projektu wykonawczego;
-

doprowadzenie przewodów z W L Z 5 x 25 oraz 5 x 35 do rozdzielni TP1.1 oraz TP1.2 na I
piętrze budynku w celu uniknięcia ponownego bruzdowania i malowania ścian na parterze
budynku w kolejnych etapach;

-

demontaż starych opraw oświetleniowych;

-

wymianę instalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem m.in.:
S gniazda wtykowe,
S kontakty,
S wymiana oświetlenia (3 lampy na korytarzu na parterze mają pełnić funkcję oświetlenia
nocnego),
•f montaż oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego;
montaż instalacji alarmowej (dzwonkowej);

-

zabruzdowanie istniejących j u ż kabli monitoringu i kabli od wi-fi na obszarze objętym
remontem instalacji elektrycznej;

uzupełnienie tynków po bruzdowaniu i malowanie ścian i sufitów;
- wywiezienie gruzu z terenu szkoły.
Wykonawca zobowiązany jest do zakupu wszelkich niezbędnych materiałów do realizacji
zamówienia.
M a j ą c na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust. 1 i ust. 2 ustawy P Z P przedłuża
termin składania i otwarcia ofert do dnia 18.02.2019 r. oraz zmienia dodatkowo S I W Z w zakresie:
Rozdział I S I W Z pkt. 11 jest:
11.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Miejsce oraz termin składania ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerw
Przemkowie (sekretariat na parterze budynku), ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków,
do dnia 12.02.2019 r. do godziny 10:00.
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 14:30.
b) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt
10.2 niniejszej SIWZ.
c)

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
d) Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. niniejszej SIWZ zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy Pzp zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert .
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w
Przemkowie (sala nr 02 na parterze budynku), ul. Leśna G ó r a 3, 59-170 Przemków, w dniu
12.02.2019 r. o godzinie 10:30.
b) Otwarcie ofert jest jawne.
c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
d) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
1) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
http://www.zsprzemkow.internetdsl.pl dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.
Rozdział I S I W Z pkt. 11 zostaje zmieniony i otrzymuje brzmienie:
11.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
11.1. Miejsce oraz termin składania ofert
a) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół im. Ireny Sendlerw
Przemkowie (sekretariat na parterze budynku), ul. Leśna Góra 3, 59-170 Przemków, do
dnia 18.02.2019 r. do godziny 10:00.
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 - 14:30.
b) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie
(paczce). Kopertę (paczkę) należy zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w pkt 10.2
niniejszej SIWZ.
c) Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
d) Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 11.1. niniejszej SIWZ zgodnie z art. 84 ust. 2
ustawy Pzp zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert .
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Zespole Szkół im. Ireny Sendler w

Przemkowie (sala nr 02 na parterze budynku), ul. Leśna Góra 3,59-170 Przemków, w dniu
18.02.2019 r. o godzinie 10:30.
b) Otwarcie ofert jest jawne.
c) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
d) Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy
Pzp.
1) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej:
http://www.zsprzemkow.internetdsl.pl dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach.

Wykonawcy powinni śledzić na bieżąco informacje zamieszczane przez Zmawiającego na stronie
internetowej odnośnie postępowania o udzielenie zamówienia, którym są zainteresowani.
Wprowadzone zmiany treści SIWZ są wiążące dla stron i stanowią autentyczną wykładnię postanowień
SIWZ. Należy czytać SIWZ łącznie z wprowadzonymi zmianami na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Pzp. Wszystkie wprowadzone zmiany treści SIWZ ze swej istoty uzupełniają więc jej treść i
Wykonawcy powinni brać pod uwagę przy sporządzaniu oferty.
Pozostałe zapisy S I W Z nie ulegają zmianie.

Dyrektor Zespołu 3zK6t
Im. Ireny Sendlar

