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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 590252-N-2020

Data: 29/09/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, Krajowy numer identyfikacyjny 060738970, ul. Lotników

Polskich  1, 08-530  Dęblin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 261 519 450, e-mail

zamowienia@muzeumsp.pl, faks 261 519 450.

Adres strony internetowej (url): https://muzeumsp.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez budowę

izolowanych miejsc postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji plenerowej

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 1) Zakres robót obejmuje wykonanie izolowanych miejsc

postojowych opisanych w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz oznaczonych w

projekcie budowlanym na planie sytuacyjnym pod numerem 2, o wymiarach 77.2 m x 18 m, o

nawierzchni betonowej, w tym w szczególności: a) Wykonanie korytowania. b) Wykonanie

zagęszczeń. c) Wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych. d) Wykonanie nawierzchni z płyt

wielootworowych typu IOMB. e) Plantowanie skarp i korony nasypów, dna wykopów,

darniowanie oraz humusowanie skarp. f) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i badań.
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g) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. h) Obsługa geodezyjną zadania, w tym

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego.

UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje tyko i wyłącznie wykonanie izolowanych

miejsc postojowych bez ukryć w obwałowaniu, nie obejmuje pozostałych elementów

zagospodarowania terenu opisanych w dokumentacji. 2) Szczegółowy zakres robót zawiera

dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robót – Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi element pomocniczy do

obliczenia ceny oferty – Załącznik nr 10 do SIWZ. 3) Zakres prac obejmuje również roboty

pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w

dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy

technicznej i przepisy prawa, w szczególności: a) Prowadzenie robót w sposób umożliwiający

niezakłóconą pracę muzeum oraz zapewniający bezpieczeństwo osób zwiedzających muzeum,

osób zatrudnionych w muzeum oraz eksponatów zgromadzonych na ekspozycji plenerowej. b)

Wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robót, a w tym zabezpieczenia pod względem

bezpieczeństwa, bhp oraz kradzieży i dewastacji. c) Naprawy wszelkich uszkodzeń

powstałych podczas wykonywania robót. d) Odtworzenie terenu po prowadzonych pracach

zimnych wraz z obsianiem trawą terenu po wykopach. e) Gromadzenie, transportowanie,

zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Wykonawca jest wytwórcą

odpadów w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją

odpowiedzialność i swój koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania. f) Usuwanie

wytworzonych odpadów z miejsc ich powstawania na bieżąco.

W ogłoszeniu powinno być: Stworzenie infrastruktury dostępowej i technicznej poprzez

budowę izolowanych miejsc postojowych statków powietrznych na terenie ekspozycji

plenerowej Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. 1) Zakres robót obejmuje wykonanie

izolowanych miejsc postojowych opisanych w dokumentacji projektowej w pkt. 4.2, 5.3 oraz

oznaczonych w projekcie budowlanym na planie sytuacyjnym pod numerem 2, w ilości 2 szt.

o wymiarach długość – 34,0 m, szerokość – 24,0 m (wspólny wał dzielący stanowiska), o

nawierzchni betonowej, w tym w szczególności: a) Wykonanie korytowania. b) Wykonanie

zagęszczeń. c) Wykonanie podbudów z kruszyw naturalnych. d) Wykonanie nawierzchni z

płyt wielootworowych typu IOMB. e) Plantowanie skarp i korony nasypów, dna wykopów,

darniowanie oraz humusowanie skarp. f) Przeprowadzenie wszelkich niezbędnych prób i

badań. g) Zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy. h) Obsługa geodezyjną zadania, w
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tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego.

UWAGA: Zakres niniejszego zamówienia obejmuje tyko i wyłącznie wykonanie

izolowanych miejsc postojowych bez ukryć w obwałowaniu, nie obejmuje pozostałych

elementów zagospodarowania terenu opisanych w dokumentacji. 2) Szczegółowy zakres

robót zawiera dokumentacja projektowa – Załącznik nr 8 do SIWZ oraz specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót – Załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi

element pomocniczy do obliczenia ceny oferty – Załącznik nr 10 do SIWZ. 3) Zakres prac

obejmuje również roboty pomocnicze i towarzyszące oraz inne prace konieczne do

wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na

sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczególności: a)

Prowadzenie robót w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę muzeum oraz

zapewniający bezpieczeństwo osób zwiedzających muzeum, osób zatrudnionych w

muzeum oraz eksponatów zgromadzonych na ekspozycji plenerowej. b) Wszelkiego

rodzaju zabezpieczenia robót, a w tym zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa, bhp

oraz kradzieży i dewastacji. c) Naprawy wszelkich uszkodzeń powstałych podczas

wykonywania robót. d) Odtworzenie terenu po prowadzonych pracach zimnych wraz z

obsianiem trawą terenu po wykopach. e) Gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie

i przekazanie do utylizacji odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.). Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu

wskazanej w tym punkcie ustawy i zagospodaruje na swoją odpowiedzialność i swój koszt

odpady powstałe podczas realizacji zadania. f) Usuwanie wytworzonych odpadów z miejsc

ich powstawania na bieżąco.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-10-14, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-10-16, godzina: 10:00
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