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„11.1.2.2.6. Beton zwykły C25/30”, „11.1.2.2.7. Beton architektoniczny (wkładka gładka z 1 
strony) C25/30”, „11.1.2.2.8. Beton architektoniczny (wkładka gładka z 2 stron) C25/30”, 
„11.1.2.2.9. Beton architektoniczny (wkładka ryflowana z 1 strony) C25/30” oraz „11.1.2.2.10. 
Beton architektoniczny (wkładka gładka i ryflowana z 2 stron) C25/30”. 
 
IV. W załączniku nr 13 do SIWZ – tabeli wartości elementów scalonych wykreśla się 
sformułowanie „11.1.2.2.11. Łączniki” i zastępuje się je sformułowaniem „11.1.2.2.6. 
Łączniki”. 
 
V. W załączniku nr 13 do SIWZ – tabeli wartości elementów scalonych wykreśla się w 
całości drugą część kolumny B, zatytułowaną „Plik przedmiaru”.  
 
VI. Załącznik nr 13 do SIWZ – tabela wartości elementów scalonych otrzymuje brzmienie jak 
w załączniku do niniejszego zawiadomienia, w postaci tekstu jednolitego, zawierającego 
wszystkie zmiany dokonane przez Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego 
postępowania do dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia, tj. (1) wykreślone pozycje nr 
10.6.1, 10.6.2 i 10.6.3, 10.6.4., 10.6.5 i 10.6.6, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 
34 i w odpowiedzi na pytanie nr 55, (2) wykreślone pozycje nr 11.1.6.1, 11.1.6.2, 11.1.6.3, 
11.1.6.4, 11.1.6.5, 11.1.6.6, 11.1.6.7 oraz. 11.1.6.8., o których mowa w odpowiedzi na 
pytanie nr 56, (3) wykreślone pozycje nr 11.9.1.1, 11.9.1.1.1, 11.9.1.1.2, 11.9.1.1.2.1, 
11.9.1.1.2.2, 11.9.1.1.2.3, 11.9.1.1.3, 11.9.1.1.4, 11.9.1.2, 11.9.1.2.1, 11.9.1.2.1.1, 
11.9.1.2.1.2, 11.9.1.2.1.3, 11.9.1.2.1.4, 11.9.1.3, 11.9.1.3.1, 11.9.1.3.2, 11.9.1.3.3 oraz 
11.9.1.3.4, o których mowa w odpowiedzi na pytanie nr 57, (4) poprawioną numerację 
podpozycji od 11.9.3.1 do 11.9.3.14 w pozycji nr 11.9.3, o której mowa w odpowiedzi na 
pytanie nr 518 oraz w odpowiedzi na pytanie nr 524, (5) poprawioną formułę w pozycji 
19.2.2.1, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 523, (6) wykreślone pozycje nr 
11.1.2.2.6, 11.1.2.2.7, 11.1.2.2.8, 11.1.2.2.9 oraz 11.1.2.2.10, oraz zmieniony numer w 
pozycji „Łączniki” z numeru „11.1.2.2.11” na numer „11.1.2.2.6”, o których mowa w 
odpowiedzi na pytanie nr 593, oraz (7) wykreślenie w całości drugiej części kolumny B, 
zatytułowanej „Plik przedmiaru”, o której mowa w odpowiedzi na pytanie nr 595, natomiast 
nie zawierającego poprawionej formuły w pozycji 11.9.1.2.1, o której mowa w odpowiedzi 
na pytanie nr 522, z uwagi na fakt, iż pozycja 11.9.1.2.1 została wykreślona w odpowiedzi na 
pytanie nr 57. 
 

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert i termin otwarcia ofert określone w 
zawiadomieniu nr 26 z dnia 29.12.2017 r. o zmianie treści SIWZ nie ulegają zmianie. 
 
         Z poważaniem 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
R.Ł., 06.01.2018 r. 
tel. 261-878-079 
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