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Do wszystkich zainteresowanych:

Dotyczy: Postępowania przetarqowego_B,n, na wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym
p.n.: „Budowa ośrodka terapeutvczno_jL_reriabilitacvjneqo dla osób niepełnosprawnych w Radwanowicach
gm. Zabierzów" ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2008/5 77 -103985 oraz
na stronie internetowej Zamawiającego

Inwestorsko - Projektowa Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT w Krakowie jako Inwestor Zastępczy
upoważniony przez Zamawiającego na podstawie zawartej umowy, działając na podstawie przepisów art.
38.ust.6 w związku z art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U.
z2007r. nr 223 póz. 1655) zwanej dalej Ustawą Pzp powiadamia, o przedłużeniu terminu składania ofert
0 kolejne 7 dni. Nowy termin składania ofert zostaje ustalony na dzień 07 lipca 2008r. godz. 11°°
Jednocześnie w związku ze zmiana terminu składania ofert ulegają zmianie daty dzienne dotyczące:
- wniesienia wadium z „ do 30.06.2008r." na „ do 07 lipca 2008r.",
- otwarcia ofert z 30.06.2008r. na 07 lipca 2008r.

Godziny oraz miejsce składania wadium, składania i otwarcia ofert pozostają wg treści podanych
w SIWZ oraz w ogłoszeniu o niniejszym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający powiadamia, że w dniu dzisiejszym, przy niniejszym piśmie zostają
przekazane następujące dokumenty (w wersji elektronicznej):
1). Nowe, zamienne opis i rysunki dokumentacji projektowej branża konstrukcyjna,
2), Nowe, zamienne opis i rysunki dokumentacji projektowej branża architektoniczna,
3), Nowe, zamienne przedmiary robót budowlanych sporządzone odrębnie dla Budynku głównego.

Pawilonów i przewiązek, Sali gimnastycznej i hydroterapii, Budynków gospodarczych, Drenażu
opaskowego i opaski wokół budynków.

Zamienna wyżej wymieniona dokumentacja projektowa konstrukcyjna, architektoniczna oraz przedmiary
robót zawierają odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące konstrukcji, architektury i przedmiarów robót
budowlanych zadane przez Uczestników niniejszego postępowania przetargowego

Niezależnie od powyższego Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania, które wpłynęły do
Zamawiającego oraz przygotuje i przekaże jednolity tekst urnowy.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ.

Z poważaniem

>S NARZĄDU

Otrzymują:

1x Strona Internetowa www.mimowszvsfto.org/przetargi + zał w formie elektronicznej wymienione w póz. 1,
2, 3 niniejszego pisma
1 x Adresaci wg zestawienia + zał w formie elektronicznej wymienione w póz. 1, 2, 3 niniejszego pisma
1 x A/a Komisja przetargowa + zał w formie elektronicznej wymienione w póz. 1,2,3 niniejszego pisma


