Jelenia Góra, dnia 25 marca 2015 r.
ROT-IV.272.1.2.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Przystosowanie budynku administracyjno-biurowego przy ul. Kochanowskiego 10
w Jeleniej Górze dla osób niepełnosprawnych
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 66048 - 2015 w dniu 25.03.2015 r.
OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU:
Numer: 58238 - 2015 data: 17.03.2015 r. ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień
Publicznych
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Powiat Jeleniogórski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze, ul. Jana
Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 6473103, faks 75 7526419
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwo.jgora.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który naleŜy zmienić:
1. Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób
niepełnosprawnych, w tym: 1) budowa podjazdu i montaŜ platformy dla osób niepełnosprawnych, 2)
przebudowa pomieszczeń kancelarii i sanitariatów wraz z remontem wiatrołapu i holu na parterze
budynku, 3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze budynku. 2. Roboty
budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie uŜyteczności publicznej, co oznacza, Ŝe w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy – Urząd musi być czynny i wolny od utrudnień związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia. W związku z powyŜszym niektóre z prac objętych niniejszym zamówieniem będą
musiały być wykonywane przez Wykonawcę w godzinach popołudniowych i wieczornych (po
zakończeniu pracy Urzędu) albo w sobotę i niedzielę. Czas pracy Wykonawcy na obiekcie będzie na
bieŜąco konsultowany i ustalany z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ): Projekt budowlany, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz Przedmiary robót, stanowiące
Załączniki Nr 8a i 8b do SIWZ. PowyŜsza dokumentacja udostępniona jest do wglądu w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 15 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej:
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html 4. Do realizacji robót budowlanych dopuszcza się
uŜycie produktów równowaŜnych, co do ich parametrów, jakości i docelowego przeznaczenia,
a takŜe spełnianych funkcji i walorów uŜytkowych (dotyczy platformy dla niepełnosprawnych) – pod
warunkiem ich zgodności ze sprzętem określonym w Projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik Nr
6 do SIWZ. 5. Informacje dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający
interesów osób trzecich. 2) Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny
ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w przedmiarze robót nie będą stanowiły podstawy do roszczeń
Wykonawcy względem Zamawiającego. 3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca
realizacji inwestycji i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów
i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty
i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przez Wykonawcę
przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa powyŜej, następuje na jego ryzyko
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i odpowiedzialność. 4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji
zamówienia, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 5) Wykonawca zobowiązany jest
zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na budowie, który
wymaga akceptacji inspektora nadzoru budowlanego. 6) Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia
ostatecznego odbioru robót; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36
miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przystosowanie budynku Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze dla osób
niepełnosprawnych, w tym: 1) budowa podjazdu i montaŜ platformy dla osób niepełnosprawnych, 2)
przebudowa pomieszczeń kancelarii i sanitariatów wraz z remontem wiatrołapu i holu na parterze
budynku, 3) wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej na parterze budynku. 2. Roboty
budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie uŜyteczności publicznej, co oznacza, Ŝe w dniach
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy – Urząd musi być czynny i wolny od utrudnień związanych z realizacją przedmiotowego
zamówienia. W związku z powyŜszym niektóre z prac objętych niniejszym zamówieniem będą
musiały być wykonywane przez Wykonawcę w godzinach popołudniowych i wieczornych (po
zakończeniu pracy Urzędu) albo w sobotę i niedzielę. Czas pracy Wykonawcy na obiekcie będzie na
bieŜąco konsultowany i ustalany z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ): Projekt budowlany, stanowiący Załącznik Nr 6 do SIWZ, Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robót, stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ oraz Przedmiary robót, stanowiące
Załączniki Nr 8a i 8b do SIWZ. PowyŜsza dokumentacja udostępniona jest do wglądu w siedzibie
Zamawiającego w pokoju nr 15 (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej:
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html 4. Do realizacji robót budowlanych dopuszcza się
uŜycie produktów równowaŜnych, co do ich parametrów, jakości i docelowego przeznaczenia,
a takŜe spełnianych funkcji i walorów uŜytkowych (dotyczy platformy dla niepełnosprawnych) – pod
warunkiem ich zgodności ze sprzętem określonym w Projekcie budowlanym, stanowiącym Załącznik Nr
6 do SIWZ. 5. Informacje dodatkowe: 1) Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający
interesów osób trzecich. 2) Przedmiar robót jest elementem pomocniczym do wyliczenia ceny
ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w przedmiarze robót nie będą stanowiły podstawy do roszczeń
Wykonawcy względem Zamawiającego. 3) Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizytacji miejsca
realizacji inwestycji i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów
i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne do przygotowania oferty
i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zaniechanie przez Wykonawcę
przeprowadzenia wizji lokalnej, o której mowa powyŜej, następuje na jego ryzyko
i odpowiedzialność. 4) Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji
zamówienia, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 5) Wykonawca zobowiązany jest
zgodnie z przepisami opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) na budowie, który
wymaga akceptacji inspektora nadzoru budowlanego. 6) Zamawiający wymaga udzielenia przez
Wykonawcę: a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia
ostatecznego odbioru robót; b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 60
miesięcy od dnia ostatecznego odbioru robót.
Pozostałe zapisy Ogłoszenia o zamówieniu publicznym z dnia 17 marca 2015 r. pozostają
bez zmian.
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