
 

Otwock – Świerk, dnia  22.02.2017 r. 

 
Zmiana siwz. Przetarg nieograniczony na wykonanie 
przebudowy pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni 
radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w 
Otwocku – Świerku. 
 
 

Zmiana w siwz   
Pkt. X ppkt .13 otrzymuje brzmienie: 
 

 

 

Pkt. X ppkt .15 otrzymuje brzmienie: 

 
 
 
 

 
Pkt. X ppkt .16 otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

Pkt. XI ppkt .1 i 2 otrzymuje brzmienie: 
1. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 27 lutego 2017 r. do godziny 14:00 w 
sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 
Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem 
jak wskazany w X pkt. 13.   
2. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 lutego 2017 r. o godzinie 14:15, w pokoju 312, w budynku R1, 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 
Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. 

 
 
 
Zmiana w załączniku nr 1 do siwz – Przedmiar robót budowlanych  
 
Pozycje 31 – 35 otrzymują brzmienie:  

 

1) Dostawa i montaż osłona ochronna dla manipulatorów Wälischmiller Engineering GmbH, 

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy pomieszczenia 107 na 
potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku – Świerku  
oznaczenie sprawy: Przetarg 1/ pracownia radiochemiczna/2017. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 27.02.2017 r. do godz. 14 

Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy 
pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w Otwocku 
– Świerku 
oznaczenie sprawy: Przetarg 1/ pracownia radiochemiczna/2017. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 27.02.2017 r. do godz. 14  

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy 
pomieszczenia 107 na potrzeby pracowni radiochemicznej w budynku R 1 w siedzibie ZUOP w 
Otwocku – Świerku 
oznaczenie sprawy: Przetarg 1/ pracownia radiochemiczna/2017. 
Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert – do 27.02.2017 r. do godz. 14  



2) Dostawa i montaż osłona ochronna ciasno przylegająca do ściany Wälischmiller Engineering GmbH, 

3) Dostawa i montaż trzpień głowicy, uchwyt krzyżowy jednoczęściowy z ALU i nitrylowym Wälischmiller Engineering 

GmbH, 

4) Dostawa i montaż sprzęt do zmiany pokrowców Wälischmiller Engineering GmbH, 

5)  Dostawa i montaż szczypce (chwytaki) sprzęt do szczypiec typu A 100 obrotowych z pojemniczkiem do 

przechowywania Wälischmiller Engineering GmbH 

 


