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MODYFIKACJA    NR  1 
Do zadania pn  
Prace remontowo budowlane dla potrzeb  Samorządowej Szkoły Podstawowej Gościcinie,  
ul. Wejherowska 22 w zakresie  n/w branż  : 

1. Budowlanej (malarskie, posadzkowe, stolarskie) 
2. Elektrycznej  
3. Sanitarnej  

 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907z późn. zm) zwanej dalej „ustawą” Zamawiający dokonuje 
modyfikacji  zał nr 1.1  , zał nr 7 do SIWZ ,oraz STWiOR   
 
Uwaga ! 
Zamawiający  dokonuje nw  zmian  
 

1. zbiorcze zestawienie  załącznik nr  1.1  
2. opisu przedmiotu zamówienia zał nr 7  
3. w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
4. zmiana godziny  otwarcia ofert  

 

Zmiany   dot   
A / rozszerzenia zakresu prac remontowych o nw  pomieszczenia  : 

1. Klatka schodowa przy ‘’ holu dużym’’ roboty remontowe  
 

2. Korytarz przy wejściu na antresolę Sali gimnastycznej  

 
B/ Wycofuje się przedmiaru i opisu przedmiotu zamówienia  malowanie farba olejna  balustrad ze stali 

kształtowej   poz 012 i 235 przedmiaru  i  wprowadza się wymiane balustrad ze stali nierdzewnej   o wys 
1,10 m 

  
 
Powyższe balustrady należy wykonać  w kształcie i wyglądzie  już  wymienionych balustrad ze 
stali nierdzewnej w obiekcie szkolnym 
 
Po dokonaniu modyfikacji  Zamawiający wprowadza  obowiązujące  załączniki  

a. dodatkowy przedmiar – zał  /  przedmiar P-2-U 
b. Zaktualizowany   opis przedmiotu zamówienia zał nr 7  
c. Zaktualizowany załącznik – specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót  

Ponadto  Zamawiający  dokonał zmiany ogłoszenia  o zamówieniu w  BZP  
 
Zmiana powyższa dotyczy nr konta bankowego Zamawiającego . 
W ogłoszeniu omyłkowo podano  konto Zamawiającego Urzędu Gminy  winno być konto  
Zamawiającego tj  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie 

  W ogłoszeniu  jest - Sekcja III.1) WADIUM 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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2.2. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, przy czym: a) wadium w formie 
pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Wejherowo nr 80 1160 2202 0000 0000 6196 3934 
(dot. zadania SSP Gościcino b) w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy 
załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w sekretariacie 
Samorzadowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie ,ul. Wejherowska 22 przed upływem terminu składania ofert. 
 
Winno być : 
 
III.1  pkt 2.2   wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy    Samorządowej 

Szkoły Podstawowej ul. Wejherowska 22  w Gościcinie nr 47 1160 2202 0000 0002 6038 8019  

 

 

Uwaga !  zmiana terminu otwarcia ofert  

 
 

XVI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 
   Jest  przed zmianą 
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku  Samorządowej szkoły Podstawowej w Gościcinie, 

ul. Wejherowska 22  w pom. - gabinet Dyrektora  dnia  03.07.2014 r. o godz. 12 
00

. 
 
Po zmianie   pkt XVI  p pkt 3  SIWZ   otrzymuje nowe brzmienia  
 
3. Otwarcie ofert nastąpi w budynku  Samorządowej szkoły Podstawowej w Gościcinie, 

ul. Wejherowska 22  w pom. - gabinet Dyrektora  dnia  03.07.2014 r. o godz. 15 
30

. 
 
  
Załączniki do modyfikacji: 

 

1. zbiorcze zestawienie  załącznik nr  1.1  
2. opisu przedmiotu zamówienia zał nr 7  
3. przedmiar robót   P-2-U  
4. w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  
 

Otrzymują  

1.  Strona  www.sspgoscicino.edu.pl 

2. a/a 
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