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WYKONAWCY UBlEGAJĄCY SlĘ
o UDZlELENlE ZAMoWlENlA
PUBLlCZNEGO

DOTYCZY POSTĘPOWANlA W TRYBIE PRZETARGU NlEOGRAN|CZONEGO
NA WYKONANlE ZADANlA lNWESTYCYJNEGO PN,:

,,Termomodernizacja i adaptacja budynku przy ul. Szkolnej 28 dla potrzeb UM"
w Piotrkowie Trybunalskim

z uwagi na liczne zapytania wykonawców ubiegających się o dzielenie w/w zamówienia,

ZamawiĄący zmienia zapisy w Specyfikacji lstotnych Warunków Zamówienia w zakresie
terminów w przedmiotowym postępowaniu, w następujący sposób:

RozDzlAŁ Xll, WYMAGANLA DoTYczAcE WAD|UM
Jest po zmianie z dnia 06.10.2014r.:
W niniejszym postępowaniu Zamawiąący żąda wniesienia wadium.

1. iłyi<onawci zobowiązany .]est do wniesienia wadium do dnia 20,10.2014r. do godz. 9:00

w wysokości 50.000 zł,
Winno być:
W ninielszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 28.10,2014r, dogodz.9:00
w wysokości 50.000 zł.

ROZDZIAŁ W, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA l OTWARCIA OFERT
Jes po zmianie z dnia 06.10.2014r.:,l. ofeńę w zabezpieczonej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale xlv niniejszej

spec}fikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy

Pasażu Karota Rudowskiego 10, punkt informacyjny nie później niż do dnia 20.1Q.2o14r.
do godz. 9:00,

Winno być:
1. ofeńę w zabezpieczonej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale xlv niniejszej

specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawialącego w Piotrkowie Trybunalskim przy

Pasażu Karola Rudowskiego 1O, punkt informacyjny nie później niź do dnia 28.10,2014r.
do godz. 9:00.

Jesi po zmianie z dnia 06.10.2014r.,.
3. Komisyjne otwarcie ofeń nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się

w siedzibie zamawiającego W Piotrkowie Trybunalskim przy Paiażu Karola Rudowskiego
10 pokój 317, dniu 20.10.2014r. o godz. 10:00.

Winno być:
3. Komisyjne otwarcie ofeń nastą:i na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się

w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Palażu Karola Rudowskiego-=---- 10 pokój 317, dniu 28.10,2014r, o godz, 10:00.
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