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Zawiadomienie o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 Na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, 
że w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na budowę budynku laboratoriów mechatronicznych ITeE – PIB, numer sprawy 
PU/09/2013, wprowadza się następujące zmiany: 

1. W punkcie III.3 (Harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia):  
a) punkt o treści:  

• Rozbiórka istniejącego budynku E: do 25.08.2013 r. 
zastępuje się następująco: 
• Rozbiórka istniejącego budynku E w terminie do 25.08.2013 r., nie krótszym 

jednak niż 45 dni od daty zawarcia umowy. 
b) punkt o treści: 

• Budowa rozdzielnicy RG/B,C wraz z zasilaniem oraz przekładką kabli zasilających 
z istniejącej rozdzielnicy do RG/B,C i podaniem zasilania na budynki B,C,Ł wraz 
z instalacją zasilania ppoż. z  budynku recepcji do dnia 21.07.2013r – w tym 
przekładka kabli zasilających w okresie od 15.07.2013 r. 

zastępuje się następująco: 
• Budowa rozdzielnicy RG/B,C wraz z zasilaniem oraz przekładką kabli 

zasilających z istniejącej rozdzielnicy do RG/B,C i podaniem zasilania na budynki 
B,C,Ł wraz z instalacją zasilania ppoż. z  budynku recepcji do dnia 21.07.2013r – 
w tym przekładka kabli zasilających w okresie do 14 dniu od daty zawarcia 
umowy, przy czym wykonawca nie może przystąpić do tego zakresu prac 
wcześniej niż od 15.07.2013 r. 

c) ze względu na przyjęty przez Zamawiającego sposób finansowania inwestycji dodaje 
się na końcu nowy punkt o treści: 
• Sporządzając harmonogram i zakres rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia 

wykonawcy zobowiązani są tak rozplanować prace, aby wartość przeznaczonych 
do odbioru w pierwszym roku realizacji inwestycji (2013 r.) etapów realizacji 
zamówienia nie przekroczyła 40% ceny oferowanej za wykonanie całego 
zamówienia. 

2. W punkcie IV (Termin wykonania zamówienia) do dotychczasowej treści dodaje się 
następujące zdanie: 
„Termin wykonania zamówienia lub odbioru końcowego nie może być jednak 
wcześniejszy niż 30.09.2014 r.” 
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