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Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 

Rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium  

wraz z łącznikiem do budynku głównego wraz z wyposażeniem - II etap. 

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

publicznych (tj. Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że: 

1. W rozdziale III ust. 1 i 2 wprowadza się następujące zmiany: 
Jest: 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium, wraz  

z łącznikiem do budynku głównego, wraz z wyposażeniem -  II etap 

1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 
dwie części: Zadanie nr 1(część 1) i Zadanie nr 2 (część 2). 

2. Szczegółowy zakres robót  oraz warunki ich realizacji zawierają:  
a) projekt umowy   - stanowiący  Załącznik nr 8 do SIWZ 
b) projekt budowlany– stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ 
c) projekt wykonawczy -  stanowiący  Załącznik nr 10 do SIWZ 
d) przedmiar robót dla Zadania Nr 1 –stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ 
e) przedmiar robót dla Zadania Nr 2 – stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ 

 
Powinno być: 
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium, wraz  

z łącznikiem do budynku głównego, wraz z wyposażeniem -  II etap 

1.    Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. Przedmiot zamówienia został podzielony na 

        dwie części: Zadanie nr 1(część 1) i Zadanie nr 2 (część 2). 
2.     Szczegółowy zakres robót  oraz warunki ich realizacji zawierają:  

a) projekt umowy   - stanowiący  Załącznik nr 8 do SIWZ 
b) projekt budowlany– stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ 
c) projekt wykonawczy -  stanowiący  Załącznik nr 10 do SIWZ 
d) przedmiar robót dla Zadania Nr 1 –stanowiący Załącznik nr 11, 13, 14 do SIWZ 
e) przedmiar robót dla Zadania Nr 2 – stanowiący Załącznik nr 12 do SIWZ 

 
 
2. W rozdziale XXII ust. 1 - 3 wprowadza się następujące zmiany: 
Jest: 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, przy ul. Wapiennikowej 21A, 25-112 Kielce, pokój 111 

(Sekretariat), w terminie do 21 czerwca  2017 roku, do godziny 10.00.  



2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach,  
ul. Wapiennikowa 21A, 25-112 Kielce 
oraz opisana: „Rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium wraz 

z łącznikiem do budynku głównego wraz z wyposażeniem” – II etap” (Zadanie Nr … ., Zadanie Nr …) 
Nie otwierać przed dniem 21 czerwca 2017 roku, godz. 10.30. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 21 czerwca 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego,  

przy ul. Wapiennikowej 21A, pokój 19. 

 
Powinno być: 
 
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Wojewódzkim Inspektoracie 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, przy ul. Wapiennikowej 21A, 25-112 Kielce, pokój 111  

(Sekretariat), w terminie do 28 czerwca  2017 roku, do godziny 10.00.  

2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach,  
ul. Wapiennikowa 21A, 25-112 Kielce 
oraz opisana: „Rozbudowa parteru części przyszklarniowej pod potrzeby laboratorium wraz  

z łącznikiem do budynku głównego wraz z wyposażeniem” – II etap” (Zadanie Nr … ., Zadanie Nr …) 
Nie otwierać przed dniem 28 czerwca 2017 roku, godz. 10.30. 

 a ponadto winna być opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28 czerwca 2017 roku o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego,  

przy ul. Wapiennikowej 21A, pokój 19. 

 
 
3.  W rozdziale XXXII wprowadza się następujące zmiany: 
Jest: 
Załącznik nr 1  -  Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2  – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 -   Oświadczenie brak podstaw wykluczenia. 
Załącznik nr 4  -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 -   Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 6 -   Informacja o przynależności do grupy kapitałowej .  
Załącznik nr 7 -   Wykaz osób (dotyczy Zadania Nr 1) 
Załącznik nr 8 –  Projekt umowy. 
Załącznik nr 9 -   Projekt budowlany. 
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy.   
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót dla Zadania nr 1 
Załącznik Nr 12 – Przedmiar robót dla zadania Nr 2 
 
 
Powinno być: 
Załącznik nr 1  -  Opis przedmiotu zamówienia 
Załącznik nr 2  – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 3 -   Oświadczenie brak podstaw wykluczenia. 
Załącznik nr 4  -  Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik nr 5 -   Zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
Załącznik nr 6 -   Informacja o przynależności do grupy kapitałowej .  
Załącznik nr 7 -   Wykaz osób (dotyczy Zadania Nr 1) 
Załącznik nr 8 –  Projekt umowy. 
Załącznik nr 9 -   Projekt budowlany. 
Załącznik nr 10 - Projekt wykonawczy.   
Załącznik nr 11 – Przedmiar robót dla Zadania nr 1 
Załącznik Nr 12 – Przedmiar robót dla zadania Nr 2 



Załącznik Nr 13 – Przedmiar robót instalacje elektryczne dla Zadania Nr 1 
Załącznik Nr 14 – Przedmiar robót instalacje sanitarne dla Zadania Nr 1 
 
 
Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia 
ofert. 
Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Kielcach. 
 
 
Ponadto zmienia się treść Załącznika Nr 1 do SIWZ w ten sposób, że: 

 W części dotyczącej Zadania Nr 1 – Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są: po zdaniu „Projekt 
wykonawczy „Rozbudowa i nadbudowa istniejącego po północnej stronie budynku głównego - budynku 
laboratorium na terenie obejmującym działki nr 461/3, 461/5, 461/6, 511/29, 611/30, obręb 0024 przy ulicy 
Wapiennikowej w Kielcach wraz z łącznikiem do budynku głównego” - stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ 

 
dodaje się zdanie: 
 
- przedmiar robót instalacje elektryczne – stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ 
- przedmiar robót instalacje sanitarne – stanowiący Załącznik nr 14 do SIWZ 
 


