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Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 5186-2015 z dnia 2015-01-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nisko 
1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Nisko 
przy ulicy Wyszyńskiego. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Zadanie 1 - Budowa 
budynku mieszkalnego wielorodzinnego (8 lokali mieszkalnych -... 
Termin składania ofert: 2015-01-26  

 

Numer ogłoszenia: 9515 - 2015; data zamieszczenia: 22.01.2015 
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5186 - 2015 data 09.01.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Nisko, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, woj. podkarpackie, tel. 15 8415643, 15 8415638, 
fax. 15 8415630. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 
 W ogłoszeniu jest: Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie przedmiotu 

oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego. 2. Przedmiot 
zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Zadanie 1 - Budowa budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego (8 lokali mieszkalnych - socjalnych) wraz z instalacjami wewnętrznymi 
i urządzeniami technicznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. 
2) Zadanie 2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu 
zamówienia: 1) budowa budynku socjalnego, 2) wykonanie instalacji elektrycznej, 
3) wykonanie instalacji sanitarnej, 4) budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji 
sanitarnej, 5) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 6) rozbiórka budynku gospodarczego. 
7) pozostałe roboty wynikające z dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Roboty dodatkowe mogą być 
realizowane tylko za pisemną zgodą Zamawiającego na zasadach określonych ustawą Prawo 
zamówień publicznych. Za roboty dodatkowe mogą być uznane te prace, które na etapie 
składania oferty nie można było przewidzieć przy dokonaniu aktu należytej staranności 
przez Oferenta. 5. Roboty, które błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je 
wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe 
dzieło zostało wykonane, odebrane i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone. 
6. Dokumentacja techniczna, Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót jako materiał pomocniczy do dokumentacji 
technicznej i specyfikacji technicznej służą ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu 
zamówienia, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 
Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność: ST, 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=5186&rok=2015-01-09
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dokumentacja techniczna, przedmiar robót, umowa oraz SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza 
składanie ofert równoważnych. 

 W ogłoszeniu powinno być: Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. II.1.4) Określenie 
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w msc. Nisko przy ulicy Wyszyńskiego. 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Zadanie 1 - Budowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego (8 lokali mieszkalnych - socjalnych) wraz z instalacjami 
wewnętrznymi i urządzeniami technicznymi oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej 
i wodociągowej. 2) Zadanie 2 - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z rozbiórką budynku gospodarczego i wykonaniem 
nawierzchni z kostki brukowej. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia: 1) budowa 
budynku socjalnego, 2) roboty zewnętrzne wraz z budową budynku gospodarczego, 
3) wykonanie instalacji elektrycznej, 4) wykonanie instalacji sanitarnej, 5) budowa 
przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, 6) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
7) rozbiórka budynku gospodarczego, 8) pozostałe roboty wynikające z dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych. 4. Roboty dodatkowe mogą być realizowane tylko za pisemną zgodą 
Zamawiającego na zasadach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych. Za roboty 
dodatkowe mogą być uznane te prace, które na etapie składania oferty nie można było 
przewidzieć przy dokonaniu aktu należytej staranności przez Oferenta. 5. Roboty, które 
błędnie nie zostały ujęte w przedmiarze, a należy je wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami lub sztuką budowlaną, aby przedmiotowe dzieło zostało wykonane, odebrane 
i spełniało swoje funkcje nie zostaną zapłacone. 6. Dokumentacja techniczna, Specyfikacje 
Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego, w tym przedmiar robót 
jako materiał pomocniczy do dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej służą 
ustaleniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Oferenta (Wykonawcy) tak, jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów obowiązuje kolejność: ST, dokumentacja techniczna, przedmiar robót, umowa 
oraz SIWZ. 7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 26.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Nisku, Plac 
Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta). 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu lub ofert: 30.01.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta 
w Nisku, Plac Wolności 14, 37-400 Nisko, pokój nr 7 (Biuro Obsługi Klienta). 

Z up. BURMISTRZA  

mgr Teresa Sułkowska  
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