
Wszyscy Wykonawcy 
 

Biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego: 
„Remont 25 wózków piecowych w zakładzie TD Instytutu Nawozów Sztucznych”.  Znak sprawy INS/NO-16/2009 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 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. 

 
Z załącznika nr 5 do SIWZ -„REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO ” (str. 13 i 14  SIWZ) 

Usuwa się kosztorys ofertowy i przedmiar robót: 
 

Lp Normatyw Opis Obmiar 
Cena 

jednostkowa 
Razem 

1 
   Element: REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO       

 1. 1. KNR 
13-23-0101-0400 

Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o 
grub.muru ponad 1/2 ceg -- rozebranie 
trzonu wózka z odzyskaniem prostek i 
kształtek do ponownej zabudowy. 

1.21 m3   

 1. 2. KNR 
04-04-1008-0100 

Przygotowanie cegiel szamotowych z 
rozbiorki do uzytku 

580.80 szt.   

 1. 3. KNR 
02-04-1213-0100 

Piece i suszarki tunel.-ściany 
pełne,posadzki,trzony przewiązyw.wyrobami 
izolacyjn.z prostek magnezytowych i 
korundowych - wymurowanie elementów 
trzonu wózka z prostek korundowych 
przewiązanych wyrobami izolacyjnymi. 
Uwaga !! ilośc nowych kształtek 
korundowych  dostarczonych przez 
wykonawcę = 0.12 m3 pozostałe materiały 
dostarcza inwestor. 

1.21 m3   

 1. 4. KNR 
02-04-1213-0100 

Piece i suszarki tunel.-ściany 
pełne,posadzki,trzony przewiązyw.wyrobami 
izolacyjn.z prostek magnezytowych i 
korundowych - wariant 1 

1.21 m3   

  RAZEM ELEMENT:  

 
i zastępuje się je nowym kosztorysem:  

 KOSZTORYS – CENY JEDNOSTKOWE 

Lp. Normatyw Opis Obmiar 
Cena 

jednostkowa 
Razem 

1 
   Element: REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO       

 1. 1. KNR 
13-23-0101-0400 

Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o 
grub.muru ponad 1/2 ceg -- rozebranie 
trzonu wózka z odzyskaniem prostek i 
kształtek do ponownej zabudowy. 

1.21 m3   

 1. 2. KNR 
04-04-1008-0100 

Przygotowanie cegiel szamotowych z 
rozbiorki do uzytku 

580.80 szt.   

 1. 3. KNR 
02-04-1218-0600 

Piece i suszarki tunel.-trzony wózków 
piecowych z kształtek magnezytowych i 
wysokoglinowo-korundowych - - 
wymurowanie elementów trzonu wózka z 
prostek korundowych przewiązanych 
wyrobami izolacyjnymi. Uwaga !! ilośc 
nowych kształtek korundowych  
dostarczonych przez wykonawcę = 0.08 m3 
pozostałe materiały dostarcza inwestor. 

1.21 m3   

  RAZEM ELEMENT:  

  NARZUTY OGÓLNE:  

  RAZEM KOSZTORYS:  

 



Działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający: przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 9 czerwca 2009 r., a termin 
wykonania zamówienia do dnia 17 lipca 2009 r. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż załączona zmiana SIWZ stanowi jej integralną część. 
Godzina i miejsce składania ofert oraz godzina i miejsce otwarcia ofert pozostają bez zmian. 
Zmiana SIWZ zostanie doręczona niezwłocznie Wykonawcom, którym przesłano SIWZ, a także zostanie 
zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego. 

 
Puławy, 18.05.2009 r. 

 

 


