
Zamość, dnia  06.05.2013r. 

 
 

ZMIANA  TREŚCI  SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 
oraz ogłoszenia 

Znak: 1/ZP/p.n./r.b./2013;  Nr ogłoszenia w BZP: 62693-2013; data zamieszczenia 24.04.2013r. 

 

 

Uczestnicy postępowania 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego 1/ZP/p.n./r.b/2013 -  remont elewacji, wymiana obróbek  

blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych  kamienic mieszczańskich pod adresem : 
ul. Ormiańska 2,4,6,6a,8,10 w Zamościu.  

 

 Zamawiający – Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o, działając                         
na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a p. 1) ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dokonał poniższych zmian treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia o raz treści ogłoszenia w ten sposób, że: 

1.  ZMIANA TREŚCI  SIWZ  dot.  załącznika nr 11 (kosztorys ofertowy "ślepy" 

1) Załącznik nr 11 do SIWZ- kosztorys ofertowy "ślepy"  zmienia się w całości. 

2) Nowy załącznik nr 11- kosztorys ofertowy "ślepy" zastępuje treść dotychczasowego załącznika                
nr 11 do SIWZ,  jest obowiązującą i nieodłączną treścią SIWZ.  

2.  ZMIANA TREŚCI  SIWZ  dot.  pkt. 8 - wymagania dotyczące wadium ; 

dotychczasowa treść podpunktu  8.4 otrzymuje brzmienie : 
8.4. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj.  do dnia 13.05.2013r 

do godz. 12:00 

3.  ZMIANA TREŚCI  OGŁOSZENIA : 

„W związku z dokonaną zmianą treści SIWZ dot. zał. nr 11, Zamawiający w celu zapewnienia 
Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian, postanowił przedłużyć termin 
składania ofert. Nowe terminy są następujące: 
 
dotychczasowa  treść podpunktów   11.1 i 11.2 otrzymuje brzmienie  : 
11.1. Oferty należy składać w nieprzejrzystych zaklejonych kopertach lub opakowaniach w pokoju  

nr 13 (Sekretariat) w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., 
22-400 Zamość, ul. Peowiaków 8, najpóźniej do dnia 13.05.2013r. do godz.1200 

Na kopercie zewnętrznej należy umieścić napis: „Oferta na wykonanie remontu elewacji kamienic 
mieszczańskich pod adresem: ul. Ormiańska 2, 4, 6, 6A ,8, 10 w Zamościu – znak: 1/ZP/p.n./r.b./2013”. 
 
 
 
 
 



 
 

       Na kopercie wewnętrznej należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:  
„Oferta na wykonanie remontu elewacji kamienic mieszczańskich pod adresem:                      
ul. Ormiańska 2, 4, 6, 6A, 8, 10 w Zamościu – znak: 1/ZP/p.n./r.b./2013”. 
Oferty złożone po terminie będą zwracane bez otwierania koperty wewnętrznej. 

 
11.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.05.2013r. o godz. 1215 w siedzibie Zamawiającego -        

w Zakładzie Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o. 22-400 Zamość   w pokoju nr 10. 

W pozostałym zakresie ogłoszenie i  SIWZ pozostają niezmienione.  

Zamawiający informuje, że wprowadzone zmiany obowiązują wszystkich Wykonawców. 

 

  
 
       Zamawiający 
 
      Prezes Zarządu  
mgr inż. Stanisław Koziej 

 


