Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 141711-2014 z dnia 2014-07-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olsztyn
1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) rozbiórkę istniejących pawilonów kontrolerskich i platformy odpraw oraz
budowę nowoprojektowanej platformy odpraw wraz z pawilonami kontrolerskimi Straży Granicznej i Izby Celnej
wraz z towarzyszącą...
Termin składania ofert: 2014-07-16

Numer ogłoszenia: 235406 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 141711 - 2014 data 01.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 89 5232779, fax. 89 5232779.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) rozbiórkę istniejących pawilonów
kontrolerskich i platformy odpraw oraz budowę nowoprojektowanej platformy odpraw wraz z pawilonami
kontrolerskimi Straży Granicznej i Izby Celnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 2)
rozbiórkę istniejącej nawierzchni platformy odpraw, a następnie jej poszerzenie i wyznaczenie nowych
pasów ruchu, 3) rozbiórkę istniejącej wiaty nad platformą odpraw oraz budowę nowoprojektowanej wiaty,
4) przebudowę istniejącego budynku toalet publicznych, 5) przebudowę istniejącego budynku kontroli
szczegółowej (BKS) oraz jego rozbudowę o punkt pomiaru paliwa, 6) rozbiórkę istniejących dwóch wiat
gospodarczych oraz budowę nowoprojektowanej wiaty gospodarczej, 7) rozbiórkę istniejącego łącznika
pomiędzy budynkiem Straży Granicznej a platformą odpraw oraz budowę nowoprojektowanego łącznika,
8) budowę podziemnej instalacji wodociągowej, 9) budowę podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej,
10) budowę kanalizacji deszczowej, 11) budowę systemu znaków zmiennej treści na platformie odpraw,
12) wykonanie robót budowlanych w branżach elektrycznej i teletechnicznej. 2. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w zakresie określonym
w przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robót - załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Dokumentacja

projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót mogą wskazywać
dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę,
zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak założone w dokumentacji
projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz będą nie gorsze pod
względem: 1) charakteru użytkowego, 2) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), 3)
parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 5. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń
równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie
wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym
specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia wykonywany będzie przez
wykonawcę na czynnym przejściu granicznym, w związku z czym sposób jego realizacji wymaga
uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego funkcjonowania przejścia
granicznego..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) rozbiórkę istniejących pawilonów
kontrolerskich i platformy odpraw oraz budowę nowoprojektowanej platformy odpraw wraz z pawilonami
kontrolerskimi Straży Granicznej i Izby Celnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 2)
rozbiórkę istniejącej nawierzchni platformy odpraw, a następnie jej poszerzenie i wyznaczenie nowych
pasów ruchu, 3) rozbiórkę istniejącej wiaty nad platformą odpraw oraz budowę nowoprojektowanej wiaty,
4) rozbiórkę istniejącego łącznika pomiędzy budynkiem Straży Granicznej a platformą odpraw oraz
budowę nowoprojektowanego łącznika, 5) budowę podziemnej instalacji wodociągowej, 6) budowę
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej, 7) budowę kanalizacji deszczowej, 8) budowę systemu
znaków zmiennej treści na platformie odpraw, 9) wykonanie robót budowlanych w branżach elektrycznej
i teletechnicznej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest przedmiarach robót
stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Wykonawca wykona
przedmiot zamówienia w zakresie określonym w przedmiarach robót zgodnie z dokumentacją projektową
oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - załącznikami do specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. 4. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
lub przedmiary robót mogą wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub
pochodzenie; zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych w stosunku
do wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót lub
przedmiarach robót pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją
pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie parametrów co najmniej na takim samym poziomie jak
założone w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz
będą nie gorsze pod względem: 1) charakteru użytkowego, 2) parametrów technicznych (wytrzymałość,

trwałość), 3) parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 5. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów
lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w
terminie przewidzianym specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia
wykonywany będzie przez wykonawcę na czynnym przejściu granicznym, w związku z czym sposób
jego realizacji wymaga uzgodnienia z zamawiającym w celu zapewnienia w tym okresie prawidłowego
funkcjonowania przejścia granicznego..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
W ogłoszeniu jest: 16.07.2014 godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: 21.07.2014 godzina 10:00.

