ZP.271.1.11.2020.DM

Kędzierzyn-Koźle, dnia 25.02.2020r.
WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa
budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4, 4a w zw. z art. 12a ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) z uwagi na braki w
dokumentacji projektowej zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenia, w poniżej określonym zakresie:
1.

Część I SIWZ- Instrukcja dla Wykonawców (IDW)- pkt 3.1:


dodaje się następującą treść:

„Zamawiający informuje, że przy prowadzeniu robót należy zwrócić uwagę na istniejące zagospodarowanie i uzbrojenie
terenu, które w razie uszkodzenia lub konieczności demontażu należy odtworzyć.
Ponadto Zamawiający informuje, że w trakcie prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu i
utworzeniem miejsc parkingowych wykonane zostały podejścia KD pod rury spustowe budynku oficyny, zlikwidowano
odcinek kanalizacji między studniami D4 i K1 oraz odcinek do budynku oficyny projektowany do rozbiórki zgodnie z rys.
IS-001 oraz zgodnie ze zaktualizowanym rys. A-101 „projekt zagospodarowania terenu”.
Zamawiający załącza mapę powykonawczą razem ze szkicem geodezyjnym kanalizacji deszczowej.
Zamawiający informuje, że w PB opis techniczny pkt 14.13 szósty i siódmy odnośnik o następujących treściach:
„przeprowadzenie akcji promującej zasady bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowników budynku” i „przeszkolenie
pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym z zakresu praktycznej obsługi gaśnic i ewakuacji” nie
stanowią obowiązku Wykonawcy.”
Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowaną Część III SIWZ- Opis przedmiotu
zamówienia (OPZ) uwzględniającą powyższe zmiany.
2.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia o plik Dokumentacja
uzupelnienie_25.02.2020 zawierający brakujące elementy:

1) Mapa powykonawcza wraz ze szkicem geodezyjnym kanalizacji deszczowej;
2) Program prac konserwatorskich opracowany przez Pana Jacka Gryczewskiego wraz z opinią WKZ pismo
ZN.5183.5.2017.KO z dnia 31.01.2017r.

3) Uzgodnienie z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu oddział w Krapkowicach,
pismo znak KKR-4100/246/10A/04/17 z dnia 03.04.2017r. wraz z załącznikami.

4) Zamawiający informuje, że w PB opis techniczny pkt 14.13 szósty i siódmy odnośnik o następujących

treściach: „przeprowadzenie akcji promującej zasady bezpieczeństwa pożarowego dla użytkowników
budynku” i „przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej w tym z zakresu
praktycznej obsługi gaśnic i ewakuacji” nie stanowią obowiązku Wykonawcy.”

3.

Ze względu na zmiany treści SIWZ, w wyniku których niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w
ofertach oraz istotną zmianę treści ogłoszenia przesuwa termin określony w SIWZ:
Składania ofert z dnia 03.03.2020r. godz. 12:00 na dzień 05.03.2020r. godz. 12:00.
Otwarcia ofert z dnia 03.03.2020r. godz. 12:15 na dzień 05.03.2020r. godz. 12:15.
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Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2020-03-05 do godz. 12:00.
Ponadto Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie nr 540034166-N z dnia 25.02.2020r.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe zmiany, jako
stanowiące integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane
do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.
Daniel Bul
Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/
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