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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Komenda Wojewódzka Policji w
Szczecinie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) ZZ-2380-179/14

Adres pocztowy: ul. Małopolska 47

Miejscowość:  Szczecin Kod pocztowy:  70-515 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 918211485

Osoba do kontaktów:  Krystyna Obecna

E-mail:  zzp@szczecin.policja.gov.pl Faks:  +48 918211477

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.szczecin.kwp.gov.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Termomodernizacja obiektów służbowych KWP w Szczecinie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zakres prac termomodernizacyjnych dla poszczególnych budynków (bez robót towarzyszących):
1. demontaż i montaż instalacji c.o.
1) modernizacja instalacji c.w.u.
2) montaż kolektorów słonecznych,
3) wymiana stolarki okiennej z montażem nawiewników i zewnętrznej drzwiowej
4) izolacja przeciwwilgociowa i docieplenie ścian poniżej poziomu terenu
5) docieplenie ścian zewnętrznych budynków i ościeży okiennych z wykonaniem nowej kolorystyki
6) docieplenie stropodachów (KP Złocieniec, KPP Wałcz) wymiana obróbek blacharskich, instalacji
odgromowej,
7) docieplenie stropów ostatniej kondygnacji z naprawą lub wymianą pokrycia dachowego z dachówki – KPP
Świdwin, KPP w Białogardzie, KPP w Sławnie.
8) wymianę opraw oświetleniowych na energooszczędne z wymianą całej instalacji elektrycznej w części
zgodnie z opisami robót zamieszczonych przy specyfikacjach technicznych dla każdej części
9) roboty towarzyszące -wymiana zewnętrznych elementów metalowych, naprawa murków i ogrodzeń
demontowanych przy docieplaniu ścian
10) wykonanie świadectw energetycznych po zakończeniu prac objętych przedmiotem zamówienia
11) wykonanie nowej kolorystyki obiektu.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany kolorystyki elewacji w stosunku do rozwiązań zawartych w
projektach z zastosowaniem dwóch kolorów w proporcji 65% : 35% (CZĘŚĆ JASNA – 65%: Jasnoszary – NCS
S 1002 B lub RAL 7047,
13) CZĘŚĆ CIEMNA 35% Ciemny grafit – NCS S 7502 B lub RAL 7015)
14) Wykonanie tablic informacyjnej i pamiątkowej z logo NFOŚiGW.
- informacyjnej: wielkość 2,40 m x 2,80 m, kolor tła – biały, kolor czcionki – czarny, rodzaj czcionki – Arial;
- pamiątkowej: wielkość 0,40m x 0,30m. (szczegóły do uzgodnienia z Zamawiającym)
Uwaga:
a) Zakres robót wynikający z przedmiarów robót - szczegółowych kosztorysów nakładczych, może się różnić
od zakresu ujętego w projektach i specyfikacjach, co wynika z faktu, że projekty opracowano w roku 2011 i w
okresie poprzedzającym ogłoszenie przedmiotowego przetargu, niektóre prace zostały wykonane w ramach
prac remontowych prowadzonych na obiektach. Podstawą do wyceny są przedmiary robót - szczegółowe
kosztorysy nakładcze.
5. Zamawiający dopuszcza udział w realizacji przedmiotu umowy podwykonawców.
6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi, przedmiarami
robót, kosztorysami ofertowymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami oraz przekaże przedmiot
umowy Zamawiającemu w określonym terminie.
7. Szczegółowy opis robót budowlanych został zawarty w projektach budowlanych, budowlano -wykonawczych,
przedmiarach-szczegółowych kosztorysach nakładczych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych - branże budowlana, sanitarna i elektryczna.
8. Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118
i Nr 170 poz. 1217) posiadającymi wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień
w specjalności: -konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub równoznaczne zgodnie z przepisami prawa,
obowiązującymi w dniu ich wydania) - co najmniej 1 osoba,- instalacji sanitarnych w zakresie sieci, instalacji i
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urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub równoznaczne zgodnie z przepisami
prawa, obowiązującymi w dniu ich wydania ) - co najmniej 1 osoba. - instalacji elektrycznych – co najmniej 1
osoba.
9. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zastosowania rozwiązań materiałowych i technologicznych zgodnie
z przedmiarami robót - szczegółowymi kosztorysami nakładczymi i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych. Przed złożeniem ofert wskazana jest wizja lokalna miejsca robót określonego dla
danej części. Wizji lokalnej obiektów będzie można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z osobą prowadzącą
1. dla budynku określonego w części nr 1 (KP Złocieniec ) tel. 91 82 11 450, P. Piotr Malcer
2. dla budynku określonego w części nr 2 (KPP Świdwin) tel. 91 82 11 450, P. Piotr Malcer
3. dla budynku określonego w części nr3 (KPP Białogard ) tel. 943429478, P. Bogdan Majerowski
4. dla budynku określonego w części nr 4 (KPP Sławno ) tel. 943429478, P. Bogdan Majerowski
5. dla budynku określonego w części nr 5 (KPP Wałcz ) tel. 91 82 11 448, P. Anna Tiskowiec
10. Wszelkie „nazwy własne” dotyczące materiałów i urządzeń zawarte w dokumentach przetargowych
należy traktować jako jedne z możliwych, co oznacza możliwość zastosowania materiałów, urządzeń (w tym
technologii) innych producentów o równoważnych parametrach, cechach i właściwościach. W przypadku
zastosowania równoważnych urządzeń i materiałów oferent jest zobowiązany przedstawić opis oferowanych
urządzeń i materiałów równoważnych podając nazwę producenta, markę, typ i dołączyć certyfikaty, aprobaty
techniczne, itp., które określają właściwości i parametry techniczne. Na podstawie art. 30 ust. 5 u Pzp
„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego".

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45000000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZZ-2380-179/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_kwp12
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-166848   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 246-433164  z dnia:  20/12/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/12/2014  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.1)

Zamiast:

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości:
1) dla części I (KP Złocieniec) w
kwocie 10 000 PLN brutto
2) dla części II (KPP Świdwin) w
kwocie 30 000 PLN brutto
3) dla części III (KPP Białogard) w
kwocie 30 000 PLN brutto
4) dla części IV (KPP Sławno) w
kwocie 35 000 PLN brutto
5) dla część V (KPP Wałcz) w kwocie
30 000 PLN brutto
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do 8.1.2015 do godziny 11:30.
Decyduje data wpływu środków do
Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na

Powinno być:

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zobowiązany jest do
wniesienia wadium w wysokości:
1) dla części I (KP Złocieniec) w
kwocie 10 000 PLN brutto
2) dla części II (KPP Świdwin) w
kwocie 30 000 PLN brutto
3) dla części III (KPP Białogard) w
kwocie 30 000 PLN brutto
4) dla części IV (KPP Sławno) w
kwocie 35 000 PLN brutto
5) dla część V (KPP Wałcz) w kwocie
30 000 PLN brutto
2. Wadium należy złożyć przed
upływem terminu składania ofert,
tj. do 14.01.2015 do godziny 11:30.
Decyduje data wpływu środków do
Zamawiającego.
3. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku formach określonych
w art. 45 ust. 6 uPzp.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu
wykonawca wpłaca przelewem na
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rachunek bankowy zamawiającego
nr 331010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie ibezwarunkowo na
pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie,zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych
okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowaw art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt
2–5 uPzp winnobyć ono złożone
w kasie zamawiającego, pokój
232 ul. Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynnajest
codziennie w godzinach od 11:00–
14:00.

rachunek bankowy zamawiającego
nr 331010 1599 0025 0913 9120
0000, decyduje data wpływu
środków do zamawiającego.
5. W przypadku, gdy wykonawca
wnosi wadium w formie gwarancji
bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej z treści tych
gwarancji musi w szczególności
jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta
(banku, zakładu ubezpieczeń)
do zapłaty całej kwoty wadium
nieodwołalnie ibezwarunkowo na
pierwsze żądanie zamawiającego
(beneficjenta gwarancji) zawierające
oświadczenie,zaistniały okoliczności,
o których mowa w art. 46 ust. 4a i
ust. 5 uPzp bez potwierdzania tych
okoliczności.
6. Zamawiający dokona zwrotu
wadium w trybie art 46 z
zastrzeżeniem art. 148 ust 4 uPzp.
7. Zamawiający zażąda ponownego
wniesienia wadium w przypadku
zaistnienia okoliczności, o których
mowaw art. 46 ust. 3 uPzp.
8. W przypadku wnoszenia
wadium w jednej lub kilku formach
określonych w art. 45 ust. 6 pkt
2–5 uPzp winnobyć ono złożone
w kasie zamawiającego, pokój
232 ul. Małopolska 47, Szczecin.
Kasa Zamawiającego czynnajest
codziennie w godzinach od 11:00–
14:00.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3)

Zamiast:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz wykonanych co najmniej
dwóch podobnych robót
budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert,a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu,dat wykonania
i miejsca wykonania, według wzoru
stanowiącego załącznika do SIWZ
oraz dokumenty potwierdzające, że
prace te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.W

Powinno być:

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Wykaz wykonanych co najmniej
dwóch podobnych robót
budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert,a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu,dat wykonania
i miejsca wykonania, według wzoru
stanowiącego załącznika do SIWZ
oraz dokumenty potwierdzające, że
prace te zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.W
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przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jeden wspólny
ww.wykaz.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1. dla części I (KP Złocieniec):
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie,co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
montażu stolarki okiennej,
docieplenia ścian lub stropodachu
budynku, montażu instalacji c.o.,
instalacji elektrycznej, o wartości
roboty budowlanej nie mniejszej niż
300 000 PLN
2. dla części II (KPP Świdwin)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie,co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
montażu stolarki okiennej,
docieplenia ścian lub stropodachu
budynku, montażu instalacji c.o.,
instalacji elektrycznej, o wartości
roboty budowlanej nie mniejszej niż
800 000 PLN brutto,
3. dla części III (KPP Białogard)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie,co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:

przypadku składania oferty wspólnej
wykonawcy składający ofertę
wspólną składają jeden wspólny
ww.wykaz.
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów:
1. dla części I (KP Złocieniec):
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
wymiany lub montażu stolarki
okiennej, docieplenia ścian lub
stropodachu budynku, wymiany lub
montażu instalacji c.o., wymiany lub
montażu instalacji elektrycznej, na
kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł
2. dla części II (KPP Świdwin)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
wymiany lub montażu stolarki
okiennej, docieplenia ścian lub
stropodachu budynku, wymiany lub
montażu instalacji c.o., wymiany lub
montażu instalacji elektrycznej na
kwotę nie mniejszą niż 800 tys. zł
brutto,
3. dla części III (KPP Białogard)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
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montażu stolarki okiennej,
docieplenia ścian budynku lub
stropodachu budynku, montażu
instalacji c.o., instalacji elektrycznej,
o wartości roboty budowlanej nie
mniejszej niż 750 000 PLN brutto,
4.dla części IV (KPP Sławno)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie,co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
wymiany stolarki okiennej,
docieplenia ścian budynku, wymiany
instalacji c.o., instalacji elektrycznej,
o wartości roboty budowlanej nie
mniejszej niż 1 000 000 PLN brutto,
5. dla części V (KPP Wałcz)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie,co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą
robotę budowlaną Zamawiający
uznawykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
montażu stolarki okiennej,
docieplenia ścianlub stropodachu
budynku, montażu instalacji c.o.,
instalacji elektrycznej, o wartości
roboty budowlanej nie mniejszej niż
900 000 PLN brutto,

polegającej na wykonaniu łącznie:
wymiany lub montażu stolarki
okiennej, docieplenia ścian lub
stropodachu budynku, wymiany lub
montażu instalacji c.o., wymiany lub
montażu instalacji elektrycznej na
kwotę nie mniejszą niż 750 tys. zł
brutto,
4.dla części IV (KPP Sławno)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
wymiany lub montażu stolarki
okiennej, docieplenia ścian lub
stropodachu budynku, wymiany lub
montażu instalacji c.o., wymiany lub
montażu instalacji elektrycznej na
kwotę nie mniejszą niż 1,0 mln zł
brutto,
5. dla części V (KPP Wałcz)
warunek zostanie uznany za
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,
że wykonał należycie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, co
najmniej jedną najważniejszą robotę
budowlaną. Za najważniejszą robotę
budowlaną Zamawiający uzna
wykonanie 1 roboty budowlanej
polegającej na wykonaniu łącznie:
wymiany lub montażu stolarki
okiennej, docieplenia ścian lub
stropodachu budynku, wymiany lub
montażu instalacji c.o., wymiany lub
montażu instalacji elektrycznej na
kwotę nie mniejszą niż 900 tys. zł
brutto,

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
08/01/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/01/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
08/01/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
14/01/2015   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)
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VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
Zmiany dotyczą również rozdziału V ust. 1 pkt 2, VIII pkt 2, XI pkt 1 i 2 w dokumencie specyfikacji istotnych
warunków zamówienia

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-169771
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