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Uczestnicy p o stępow aniu o udzielenie
zumówieniu p ub licznego

Dotyczy: Budowa sali gimnastycznej pfty PSp w Kuczkach Kolonii
(nr sptawy: 2p.27 1 l2lZEASl1 2)

W związku z wniesionym zapytaniem do treści SIWZ obowiązującej w przedmiotowym
postępowaniu, na podstawie art.38 ust. 2 ustawy z dnta29 stycznia2004 r. Prawo zunowień
publicznych ( Dz. U. z2010 r., Nr 173,poz.759 zpoźn. zmianam1) ( dalej ustawaP.z.p.)'
Zamaw iaj ący udziela o dp o wi e d zi :

Pytunie 1: Prosimy o przesunięcia terminu składclnia ofert na dzień ]8.05.2012.
Prośbę swąmoĘwujemy tym, iz jest duży zakres prac ora.z prace toytlarzyszące
sąpracami które należy skonsultować zfirmami zajmującymi się tytko tym
zakresem np. wyposażenie Sali _ a pierwszy tydzien maja był Ęgodniem gdzie
mnóstwo firm nie pracowało więc aby mozna było wycenić dobrze qfertę
potrzeb a tr o s zkę c ZaSu'

odpowiedź: Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert.

Niniejsza odpowiedŹ zostanie niezwŁocznie doręczona Wykonawcom, którzy otrzymalt
SIWZ w formię papierowej oraz zamieszczona na stronie internetow ej ZamawiĄącego.
Udzielone wyjaśnienia zostaną dołączone do SIWZ i będą stanowiły jej integralnącześc.

Zgodnie z art.38 ust.4 w zwięku z art. 38 ust. 4a. pkt. 1 ustawy Prawo zamowień
publicznych, ZamawiĄący zmtenia zaplsy SIWZ w następujący sposób:

Zmiana Nr I do SIWZ - Zmianię ulega treść poz. 10.1 posadzki w załącznikunr 12
SIWZ - przedmiary robót , który otrzymuje nowe
następuj ące brzmięnie :

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Dokonane modyfikacj e zostaną również przekazane niezwłoczn ie wszystkim
Wykonawcom, którry otrrymali SIWZ w formie papierowej oraz zamieszczone na

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia l.m. Poszcz Razem
10 POSADZKI
l0.l Podłoga spoftowa na podwójnych legarach z nawierzchnią

Wykładziny sportowej gr. 8 mm 521,08
Warstwy: Folia polietylenowa układana na zakład
z wywinięciem na ściany ok' l50 mm Legary ze sklejki
ułozonę krzyŻowo Ślepa podłoga ze sklejki gr' co najmniej
l2 mm. W kalkulacji uwzględniono dostarczęnię iułożenie
Wszystkich warstw podłogi z nawięrzchrlią zamontowanie
systęmu wentylacj i podpodłogowej, zamocowan i e l i stew
przypodłogowych drewnianych, wymalowarrie linii boisk
sporlowych.
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stronie internetow ej Zamawiaj ącego.
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