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Odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z jej modyfikacją

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: 
„Termomodernizacja budynku A ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu”.

i. Działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych, w związku z zapytaniem do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej 
dalej SIWZ, zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie:
Czy zamawiający potwierdza że należy wymienić część konstrukcji dachu i wykonać pokrycie dachowe 
z dachówki ceramicznej (karpiówki)?

Odpowiedź:
Do wyceny należy prźyjąć częściową wymianę konstrukcji dachu oraz wykonanie nowego pokrycia 
dachowego z blachodachówki karpiówki zgodnie z projektem budowlanym.

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SiWZ, 
w następujący sposób:

1. W rozdziale X SIWZ ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 
listopada 2012 r. -  Prawo pocztowe (Dz.U. 2020 poz. 1041 tj.), osobiście lub za pośrednictwem 
posłańca w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
„Termomodernizacja budynku A ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu” oraz „Nie otwierać przed 26.02.2021 r. 
godz. 11.00.”
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.”
2. W rozdziale Xi SIWZ ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 
Łowicz (pokój nr 21 na parterze) do dnia 26.02.2021 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie 
z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10 SIWZ.”
3. W rozdziale XI SIWZ ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w budynku przy ul. Stanisławskiego 30 w pokoju 
nr 12, w dniu 26.02.2021 r., o godzinie 11.00.”
4. W związku z powyższą odpowiedzią na zapytanie do treści SIWZ w załączniku nr 6 do SIWZ: 
„Dokumentacja projektowa część nr 1” dokument pt. „Uszczegółowienie dokumentacji projektowej" 
zastępuje się dokumentem pt. „Uszczegółowienie dokumentacji projektowej wersja 2”.
5. W rozdziale III ust. 1 pkt 1.2. tiret pierwsze SIWZ otrzymuje brzmienie:
„- remont dachu: wymiana skorodowanych elementów więźby dachowej, impregnacja, ułożenie nowego 
pokrycia dachowego z blachodachówki karpiówki wraz z akcesoriami, obróbkami blacharskimi na nowej 
folii wysokoparoprzepuszczaSnej, nowych łatach i kontrłatach".
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6. W rozdziale IV S!WZ ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie do 29.10.2021 r."
7. W związku ze zmianą dotyczącą terminu realizacji zamówienia Załącznik Nr 1 -  Formularz ofertowy 
zastępuje się Załącznikiem Nr 1A -  Formularz ofertowy. Oferta musi być zgodna z SIWZ i treścią 
Załącznika nr 1A -  Formularz ofertowy, pod rygorem jej odrzucenia.
8. W związku ze zmianą dotyczącą terminu realizacji zamówienia Załącznik Nr 5 -  Projekt umowy 
zastępuje się Załącznikiem Nr 5A -  Projekt umowy.

II. Treść niniejszej modyfikacji SIWZ stanowi integralną część dokumentacji przetargowej, którą należy 
uwzględnić przy sporządzaniu oferty.
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