
Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego Modernizacja korytarza w budynku laboratorium E-40 – II piętro. 
Nr sprawy INS/NO-3/2010. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), Instytut Nawozów 
Sztucznych – Zamawiający, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia w następujący sposób: 
 

1. Z załącznika Nr 6 SIWZ „Kosztorys ofertowy i przedmiar robót” uchyla się zapis  
pkt. 1.21  
i zastępuje się go: 

 
Pkt. „1.21.  KNR 02-02-1112-0400 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy 
izolacyjnej rulonowe - z wywinięciem 10 cm na ściany winyleum np. Tarkett”. 
 

 

 
 

2.  Do załącznika Nr 6 SIWZ „Kosztorys ofertowy i przedmiar robót” - „Parametry 

techniczne wykładziny” po zdaniu „Gwarancja producenta na produkt min. 10 lat” 
dodaje się tekst: 

 
Podłoże pod ułożenie wykładziny winno być mocne, równe, gładkie i suche, bez rys i spękań. 
Usunąć wszelkie pyły, zagruntować. Do ułożenia wykładziny winien zostać użyty klej do wykładzin 
PVC. Wykładzinę PVC zaleca się wywijać na ścianę na wysokość 100 mm, na ukształtowanym 
łuku o promieniu ca. 20-40 mm (zaleca się zastosowanie gotowych profili z PVC). Połączenia 
arkuszy wykładziny PVC należy spawać na gorąco przy użyciu specjalnego sznura 
spawalniczego PVC (sznur powinien pochodzić od producenta wykładziny lub być przez niego 
rekomendowany).  
Po zakończeniu prac instalacyjnych zaleca się umyć wykładzinę środkami do czyszczenia 
okresowego oraz preparatem do codziennej pielęgnacji, użyć środków do czyszczenia wykładzin 
PVC. Prace montażowe wykładziny powinny być wykonane o przez firmę posiadającą autoryzacje 
producenta wykładziny.  
 
W związku z dokonanymi zmianami na podstawie art. 38 ust.  6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),  
 

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia  24 lutego 2010 r. 
 
Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część i 
jest wiążąca dla stron postępowania. 
Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom którym przesłano SIWZ a także 
zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Puławy, 08.02.2010 r. 

 


