
Zmiana treści SIWZ 

 

 

Numer sprawy: GP/38/2012       17.05.2012 r. 

 

 

Dotyczy: 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa infrastruktury publicznej 

wykorzystującej energię geotermalną z odwiertu Poddębice GT-2 do ogrzewania budynków”. 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Geotermia Poddębice Sp. z o.o. zawiadamia o zmianie treści SIWZ. 

 

Zmiana dotyczy SIWZ w rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 tiret trzecie (Opis  warunków udziału w 

postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków) oraz załącznika 

Nr 1 do SIWZ.  

 

W SIWZ rozdz. 5 ust. 1 pkt 3 tiret trzecie  jest: 

 co najmniej jedna osoba –  posiada uprawnienia bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz 

doświadczenie zawodowe min. 5 lat oraz posiada kwalifikacje wynikające z § 24 

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 165 poz. 987), 

 

 

W SIWZ rozdz. 5 ust. 1 pkt 5 tiret trzecie powinno być: 

 co najmniej jedna z osób wymienionych w tiret pierwsze lub drugie –  posiada także 

kwalifikacje wynikające z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. 

(Dz. U. Nr 165 poz. 987), 

 

 

 

W załączniku Nr 1 do SIWZ o nazwie Formularz ofertowy w tabeli Zestawienie do wyliczenia ceny 

zamówieniajest: 
 

IX Armatura technologiczna i układ stabilizacji w kotłowni Zielona 

X 

Inne elementy zamówienia 

1. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 

2. Włączenie do sieci wodoc. i kanaliz. i energetycznej 

3. Próby i badania 

4. Rozruch technologiczny 

5. Ogrodzenie działki docelowe 

 

 

W załączniku Nr 1 do SIWZ o nazwie Formularz ofertowy w tabeli Zestawienie do wyliczenia ceny 

zamówienia powinno być: 

 

IX Armatura technologiczna w wymiennikowni ciepła 



X 

Inne elementy zamówienia 

1. Obsługa geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza 

2. Włączenie do sieci wodoc. i kanaliz., cieplnej  i energetycznej 

3. Układ stabilizacji w kotłowni Zielona 

4. Próby i badania 

5. Rozruch technologiczny 

6. Ogrodzenie działki z bramą 

 

 Zamawiający informuje, że powyższe zmiany stanowią integralna część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

 

        Prezes Zarządu 

        (-) Anna Karska 


