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ZGM/2723/2020 

 

OGŁOSZENIE 

 

              Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kątach Wrocławskich informuje, że zmianie 

ulega treść Zapytania cenowego na: „Remont izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami 

towarzyszącymi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach przy  

ul. Szkolnej 1”. 
 

Zmianie ulega pkt 2 Zapytania cenowego: 

2.Przedmiot zamówienia: 

   - wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami  towarzyszącymi w budynku   

      Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 1. 

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia: 

 załącznik nr 1 - przedmiar robót, 

Na: 

 

2.Przedmiot zamówienia: 

   - wykonanie izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami  towarzyszącymi w budynku   

      Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach przy ul. Szkolnej 1. 

Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia: 

 załącznik nr 1 - przedmiar robót, 

 załącznik nr 2 – Ekspertyza techniczna określająca przyczyny zawilgocenia  

SPR nr 22/2020, 

 załącznik nr 3 – widok i rzut budynku. 
 

Zmianie ulega § 1 pkt 1 i § 14 pkt 1  PROJEKTU UMOWY: 

                                                                         § 1 

1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie  izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami   

    towarzyszącymi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach przy  

    ul. Szkolnej 1”. 

    Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia: 

 załącznik nr 1 - przedmiar robót, 

Na: 

                                                                         § 1 

1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie  izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami   

    towarzyszącymi w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkowicach przy  

    ul. Szkolnej 1”. 

    Szczegółowy zakres zamówienia przedstawia: 

 załącznik nr 1 - przedmiar robót, 

 załącznik nr 2 – Ekspertyza techniczna określająca przyczyny zawilgocenia  

SPR nr 22/2020, 

 załącznik nr 3 – widok i rzut budynku. 

 

 



§ 14 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 

Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, równowartość 10% wartości umownej 

brutto, tj. ……………………. zł (słownie: …………………), w formie …………. 

na konto: BS Kąty Wrocławskie nr 25 9574 0005 2001 0039 1010 0001. 
 

Na: 

§ 14 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 

   Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, równowartość 5% wartości umownej       

   brutto, tj. ……………………. zł (słownie: …………………), w formie …………. 

   na konto: BS Kąty Wrocławskie nr 25 9574 0005 2001 0039 1010 0001. 

 


