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ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA oFERTowEGo
,,Modełnizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie''

Zarnawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w

trybie zapytania ofertowego pn. Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej w Janowie,

dokonuje zmiany treści przedmiotu zamówienia w zakresie określonym ponizej:

I. Zmtenia się zapis rozdziału Y Zapytania oferlowego pkt 6 podpkt. 1) o treŚci ,,Przed

zawarcięm umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalęzytego wykonania umowy w

wysokości 10oń lącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy Za wykonanie przedmiotu

umowy. Zabezpieczenie naleŻytego wykonania umowy zostanie zwróconę Wykonawcy

w następujących terminach:

-70% wysokości zabezpieczenia _ w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu

o db i oru ko ńcowe go i uznania pr zez Zamawiaj ąc ę go Za naleŻy cie wyko nane ;

'30% wysokości zabezpieczenia _ najpóŹniej w 15 dniu od upływu okresu

rękojmi zawady."

nazapls

,,Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenię rrależytego wykonania

umowy w wysokoŚci 57o łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy za wykonanie

przedmiotu umowy, Zabezpieczęnie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrócone

Wykonawcy w następuj ących terminach:

-70% wysokości zabezpieczenia _ w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu

o dbi o ru ko ńc owe go i uznania pr Zez Zamaw iaj ąc ę go za należy cie wyko nane ;

-30o/o wysokości zabezpieczenia _ najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu

rękojmi zawady.".



2. Likwiduje się wymiar płytek podłogowych w pkt 11 każdej tabeli załącznika nr l_

Przedmiar robót.

Zapis pkt. 11 W tabelach Przedmiaru robót otrzymuje brzmienie: ,,Montaż płyek
ceramicznych nowych z fugowaniem na ścianach (płytka o wymiarach 30x60 cm) i
posadzkach (o właściwościach antypoślizgowych co najmniej R10 i klasie ścieralności IV)-
kolor płytek i wymiary płytek podłogowych do ustalenia z Dyrektorem szkoły po podpisaniu

umowy".

3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie kabin systemowych w sanitariatach o następujących

parametrach: wymiary: wysokość całkowita 2050 mm wysokośó elementów 1900 mm, odstęp

od podłogi 150 mm, głębokośó l200 mm' Drzwil szerokość 800 mm, wysokość dostosowana

do wysokości ścianki, wyposazone w dwa komplety zawias funkcyjnych z wewnętrznym

samozamykaczem i pochwyt pionowy wykonany ze stali nierdzewnej wysokości ok. 40 cm.

Zamek WC z możliwością awaryjnego otwarcia z zewnątrz- wykonanie stal nierdzewna.

Drzwi wykonane z płyty wiórowej #28 mm dwustronnie laminowanej folią melaminową,

kolor wg wzornika producenta. Ściany systemowe: ściany kabin wykonane z płyty wiórowej

#28 dwustronnie laminowanej folią melaminową. Kolorystykę ustalić z Dyrektorem szkoły.

Pionowe krawędzie ścian osłonięte profilem aluminiowym pokrytym lakierem poliestrowym'

całośó zabezpieczona listwą PCV 2mm. Stopy mocujące- lakierowane odlewy aluminiowe.

Charakterystyka: płyta wiórowa posiadająca odpornośó na ścieranie' Zarysowanie, działanie

temperatur. Struktura powierzchlti: gładka.

Zarnawiający dopuszcza toleranoję wymiarow +5oń l -5% od podanych w treści Zapytania

ofertowego i przedmtarze wymiarów pod warunkiem spełniania pozostałych warunków

określonych w Zapytaniu o fertow y m z wyłączeniem szeroko ści drzwi.

|. 4. Zamawiający dodaje zapis do $5 wzoru umowy o brzmieniu: Wykonawca w terminię 7 dni

od dnia zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofeitowy sporządzony

na podstawie załączonego pomocrriczego Pnedmiaru robót, zgodnie z zasadami przedmiarowania

robót budowlanych, w oparciu o Polskie Normy i katalogi nakładów rzeczowych, z
uwzględnieniem obmiarów robót na placu budowy, zgodnie z zasadami obmiarowania, w
zależności od rodzaju robót i warunków wykonywania, uwzględniający wszelkie roboty niezbędne

do wykonania przednriotu umowy stanowiących podstawę do kalkulacjiceny ofertowej.

5. Zamawiający zamieszcza nowy wzór oftertv



Pozostałe warunki Zanówięnia nie ulegają zmianie.

Mając na względzie zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przedłuża

termin składania ofęrt z dnia ,r24 czerwca 20Ż0 r," na dzień ".?5 czerwca r. do godz.

12:00."

z uP.




