
 
 

Szczecin 2011-01-26  

   
   
Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 

 

Znak sprawy: SCŚ-SO/PA/340/04/10 
 

Dotyczy:  

Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie 

docieplenia przegród zewnętrznych budynku Szczecińskiego Centrum Świadczeń przy 

ul. Kadłubka 12 w Szczecinie”. 

 
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo 

publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w następującym zakresie: 

 
W Rozdziale X pkt 3 SIWZ dodano ppkt 9, który otrzymuje brzmienie:  
„9) koszt wykonania, dostawy i montażu tablic zgodnie z wymaganiami wynikającymi z Załącznikiem 
do projektu i przedmiaru robót.”. 

Rozdział XIV pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
„1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych polegających na 
dociepleniu ścian zewnętrznych budynku administracyjnego, dociepleniu stropu nad ostatnią 
kondygnacją z wykonaniem, dostawą, i montażem tablic: 
1.1 Tablicy informacyjnej o wymiarach 2,0x1,34 m; 

1.2 Tablicy pamiątkowej o wymiarach 0,7x0,49 m; 

1.3 Wykonawca wykona tablice zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

 Zasad promocji projektów dla benificjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2007-2013 

 Narodowej Strategii Spójności Księga Identyfikacji Wizualnej 
Zasady projektowania tablic są dostępne na stronie internetowej www.pois.gov.pl 

w zakładce zasady promocji; 

1.4 projekt wizualny tj. proporcjonalne rozmieszczenie obligatoryjnych elementów tablic zostanie 
przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy; 

1.5 Posadowienie tablicy informacyjnej nastąpi w ciągu 3 dni od rozpoczęcia robót dociepleniowych, 
a jej demontaż w dniu zamontowania tablicy pamiątkowej; 

1.6 Przymocowanie tablicy pamiątkowej na obiekcie nastąpi po zakooczeniu robót, przed ich 
protokólarnym odbiorem; 

1.7 Miejsce posadowienia tablicy informacyjnej i zamontowania tablicy pamiątkowej wskaże 
Zamawiający; 
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1.8 Materiał z którego będą wykonane tablice (szczególnie pamiątkowa) powinien byd odpowiednio 
trwały, estetyczny ,odporny na zjawiska atmosferyczne i zapewniający czytelnośd informacji; 

1.9 Tablica informacyjna powinna byd widoczna i zamocowana na trwale umocowanej z gruntem 
konstrukcji umożliwiającej jej stabilne posadowienie.” 
 
W załączniku nr 7 do SIWZ w § 2 dodano pkt 5, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, dostawy i montażu tablic: 
5.1. Tablicy informacyjnej o wymiarach 2,0x1,34 m; 
5.2. Tablicy pamiątkowej o wymiarach 0,7x0,49 m; 
5.3. Wykonawca wykona tablice zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 

 Zasad promocji projektów dla benificjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2007-2013 

 Narodowej Strategii Spójności Księga Identyfikacji Wizualnej 
Zasady projektowania tablic są dostępne na stronie internetowej www.pois.gov.pl 
w zakładce zasady promocji 

5.4. Projekt wizualny tj. proporcjonalne rozmieszczenie obligatoryjnych elementów tablic zostanie 
przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy; 

5.5. Posadowienie tablicy informacyjnej nastąpi w ciągu 3 dni od rozpoczęcia robót dociepleniowych 
a jej demontaż w dniu zamontowania tablicy pamiątkowej; 

5.6. Przymocowanie tablicy pamiątkowej na obiekcie nastąpi po zakooczeniu robót, przed ich 
protokólarnym odbiorem; 

5.7. Miejsce posadowienia tablicy informacyjnej i zamontowania tablicy pamiątkowej wskaże 
Zamawiający; 

5.8. Materiał z którego będą wykonane tablice (szczególnie pamiątkowa) powinien byd odpowiednio 
trwały, estetyczny ,odporny na zjawiska atmosferyczne i zapewniający czytelnośd informacji; 
Tablica informacyjna powinna byd widoczna i zamocowana na trwale umocowanej z gruntem 

konstrukcji umożliwiającej jej stabilne posadowienie. 
 

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) dokonuje modyfikacji 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: 

Przesuwa się termin składania ofert do dnia 02.02.2011 r. do godz. 10.00 i termin otwarcia ofert 
do dnia 02.02.2011 r. do godz. 10.15. Ilekrod w siwz występuje data 28.01.2011 r. zastępuje się ją 
datą: 02.02.2011 r. 

Przesuwa się termin wnoszenia wadium do dnia 02.02.2011 r. do godz. 10.00. 
 
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną częśd siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają 

niezmienione.    
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