
Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
Prace modernizacyjno-budowlane w budynkach INS. Nr sprawy INS/NO-4/2010. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów Sztucznych – Zamawiający, 
dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 
 
 

1. Uchyla się zapis rozdziału VII. SIWZ "Termin wykonania zamówienia” i otrzymuje on nowe brzmienie: 

Termin wykonania zamówienia – 56 dni od dnia podpisania umowy.   
 

2.  Z załącznika Nr 5 SIWZ stanowiącym wzór umowy uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 2 i  § 2 ust. 

2 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 2 2. Wykonawca zakończy wszystkie prace objęte przedmiotem niniejszej umowy w terminie 56 dni od 
dnia podpisania umowy.” 

 

3. Z załącznika Nr 6 SIWZ „Kosztorys ofertowy i przedmiar robót” - „CZĘŚĆ I - modernizacja korytarza, 

wydzielenie budynku E-40/2” uchyla się zapisy: Pkt. 1.15  i pkt. 1.32 
 
i zastępuje się je odpowiednio: 
  
Pkt. „1.15. KNR-W 02-02-1204-0300 - Drzwi drewniane przeciwpożarowe jednoskrzydłowe o pow. do 2 m2 
EI 30 pełne z samozamykaczem o izolacji akustycznej 32dB, okleina wzorowana na okleinie lamistone kolor 
teak firmy POLSKONE np. FR EI 30 SR 32 -1 jednoskrzydłowe- pełne okleina lamistone kolor teak firmy 
POLSKONE” 
 
Pkt. „1.32 KNR-W 02-02-1204-0500 - Drzwi drewniane przeciwpożarowe dwuskrzydłowe o pow. ponad 2 m2 
EI 30 przeszklone z samozamykaczem, fornirowane okleina wzorowane na okleinie RETRO kolor jasny 
orzech 405 firmy POLSKONE np. FR EI 30-2s dwuskrzydłowe- szklone fornirowane kolor 405 jasny orzech 
retro firmy POLSKONE” 
 
W związku z dokonanymi zmianami na podstawie art. 38 ust.  6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  
 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia  3 marca 2010 r. 
 
Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i jest wiążąca 
dla stron postępowania. 
Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom którym przesłano SIWZ a także zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Puławy, 08.02.2010 r. 
 


