
 

 

Rutki-Kossaki, dnia 26.09.2022 r. 

Zamawiający:  

Gmina Rutki  

Ul. 11 Listopada 7  

18-312 Rutki-Kossaki  

 

 

ZW.271.65.2022 
 

Do wszystkich Wykonawców 
ubiegających się o udzielenie 

      zamówienia publicznego 
 

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Zamawiający informuje, iż w prowadzonym postepowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego pn. „Montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach”, zmianie ulega: 

1) Rozdział I otrzymuje brzmienie: 

 
Przedmiotem zamówienia jest „Montaż klimatyzacji w budynku Gminnego Ośrodka 

Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach”. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzacji oraz jej serwis w okresie 
gwarancji w pomieszczeniach budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w 
Rutkach- Kossakach:, w tym w: 

- pomieszczeniu nr  1 (pomieszczenie na I piętrze) – kubatura ok. 76 m3, 

- pomieszczeniu nr 2 (pomieszczenie biblioteki, na parterze budynku) – kubatura ok. 
87 m3, 

- pomieszczeniu nr 3 biblioteki (pomieszczenie biblioteki, na parterze budynku) – 
kubatura ok. 73 m3. 

Wymagany okres gwarancji min. 3 lata.  

Obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

1) wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia na podstawie własnych rozwiązań, 

opracowanego według obowiązujących norm  projektu wykonawczego; 

2) zrealizuje przedmiot zamówienia z materiałów własnych; 

3) obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

4) zasadami wiedzy technicznej; 

5) obowiązującymi przepisami i normami polskimi; 

6) utrzymania porządku , przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania 

robót; 

7) pokryje koszty szkód wyrządzonych w trakcie wykonania robót; 



8) usunięcia usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji po ich zgłoszeniu 

przez użytkownika; 

9) zrealizuje i odda zamawiającemu przedmiot zamówienia, zgodnie z warunkami 

umowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać oględzin pomieszczeń  budynku 

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Rutkach- Kossakach. 

Termin realizacji zamówienia: do 5 października 2022 r.   

Warunki płatności:  

1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatne będzie przelewem 

na  wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, 

2) wynagrodzenie z tytułu wykonywania przedmiotu zamówienia płatne będzie 

jednorazowo, po zrealizowaniu całości zadania, o którym mowa w pkt. 1 

niniejszego zapytania, 

3) Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty w terminie 14 dni od doręczenia 

przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, 

4) podstawą do wystawienia faktury/rachunku będzie podpisany obustronnie 

końcowy protokół odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

2) Treść załacznika nr 3 – wykaz klimatyzatorów. 
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