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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 3.Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: 3.1. dokumentacją
projektową zawierającą: a)Projekt budowlany b)Przedmiar robót, który jest dokumentem
wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w
przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc
Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. 3.2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i
Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załącznik nr 1 do SIWZ. 8.2.prowadzenia robót
zgodnie z obowiązującym prawem, w tym między innymi z ustawą z dn. 16.04.2004r o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 roku poz. 1614). Biorąc pod uwagę konieczność dbałości o
cele i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz różnych form ochrony przyrody, należy
zwrócić uwagę na działania polegające na organizacji dostaw, lokalizację i organizację pl.
magazynowego budowy. Prace budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem m.in. potrzeb
i biologii gatunków chronionych. Wszelkie prace ograniczające dostęp danego gatunku do
miejsc jego regularnego występowania i rozrodu należy traktować, jako niszczenie miejsc
lęgowych i schronień ( oprac. http://www.nfosigw.gov.pl); 8.12.Wykonawca zapewni
całodobową ochronę budowy do momentu uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie
obiektu i protokolarne przekazanie terenu Zamawiającemu; 10.4.Udzielona przez
Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować: a)usuwanie usterki wynikającej z
niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji
– niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu.
b)usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta
trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady c)przeprowadzanie na
własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie urządzeń przy
czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia doręczenia powiadomienia.
W ogłoszeniu powinno być: 3. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z: 3.1.
dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany; b) Przedmiar robót, który jest
dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc
Wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania; c) Projekt przebudowy sieci
elektroenergetycznej; d) Projekt wykonawczy branży sanitarnej; 3.2. Specyfikacją Techniczną

Wykonania i Odbioru Robót. W/w opracowania stanowią załącznik nr 1 i 1A do SIWZ. 8.2.
prowadzenia robót zgodnie z obwiązującym prawem; 8.12. Wykonawca odpowiada za plac
budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia;
10.4.Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować: a)usuwanie usterki
wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, montażu i
uruchomienia instalacji – niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia
powiadomienia o jej zaistnieniu. b)usuwanie wady produktowej – niezwłocznie, po
rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia
ujawnionej wady.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Data:2020-02-14, godzina 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data:2020-02-19, godzina 10:00,

