
Piotrków Trybunalski, 02.10.2019 r.

SPZ.271.35.2019

Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI PN.: „BUDOWA 
CIEPŁOCIĄGU DO UL. ŻWIRKI WRAZ Z BUDOWĄ 3 WĘZŁÓW CIEPLNYCH”  W RAMACH 
ZADANIA: „BUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), w konsekwencji udzielonych odpowiedzi na pytania 
wykonawców (pismo z dnia 27.09.2019 r.; publikacja w dniu 30.09.2019 r. w BIP Urzędu Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego) zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

1. W ROZDZIALE III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Budowa węzłów cieplnych:
a) budowa nowego kompaktowego węzła cieplnego dla potrzeb instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji technologicznej (zasilania nagrzewnicy wentylacyjnej), instalacji 
ciepłej wody użytkowej dla budynku Domu Pomocy Społecznej. Połączenie węzła cieplnego 
z instalacjami odbiorczymi budynku. Instalacje elektryczne, automatyka.

b) budowa nowego kompaktowego węzła cieplnego wraz z automatyką dla potrzeb instalacji 
centralnego ogrzewania, instalacji technologicznej (zasilania nagrzewnicy  wentylacyjnej), 
instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku zaplecza stadionu miejskiego część A i B. 
W zakresie robót ogólnobudowlanych powiązanych z budową węzła cieplnego  przewiduje 
się wykonanie nowych posadzek gresowych, naprawa i pomalowanie ścian i sufitów 
pomieszczeń obecnej kotłowni farbami zmywalnymi. Instalacje elektryczne, automatyka.

c) budowa nowego kompaktowego węzła cieplnego wraz z automatyką dla potrzeb instalacji 
centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody użytkowej dla budynku szkoły przy 
ul. Żwirki 7. W zakresie robót ogólnobudowlanych powiązanych z budową węzła cieplnego 
przewiduje się kompletny remont pomieszczenia  węzła cieplnego obejmujący wykonanie 
nowych posadzek z wyłożeniem płytkami gresowymi, remont tynków i wykonanie nowych 
powłok malarskich. Instalacje elektryczne, automatyka”.

W następstwie wprowadzonych uzupełnień do treści opisu przedmiotu zamówienia zamawiający 
przedłuża termin składania i otwarcia ofert na 08.10.2019 r. (godz. 9:00 i 10:00 odpowiednio, 
tym samym dokonuje modyfikacji treści Rozdziału IX. oraz XII.  Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia i Ogłoszenia. 

Andrzej Kacperek
I Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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