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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 157581-2012 z dnia 2012-07-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niemodlin 

1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP w Grodźcu jest budowa 

garażu dwustanowiskowego dla wozów Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodźcu, gmina Niemodlin. 2. 

Zakres robót obejmuje w szczególności: 1)... 

Termin składania ofert: 2012-08-10  

 

Numer ogłoszenia: 164715 - 2012; data zamieszczenia: 30.07.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 157581 - 2012 data 19.07.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie, tel. 077 

4606295, fax. 077 4606260. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa garażu dwustanowiskowego dla OSP 

w Grodźcu jest budowa garażu dwustanowiskowego dla wozów Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Grodźcu, gmina Niemodlin. 2 Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty ziemne,  

2) wykonanie fundamentów, 3) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej oraz podjazdów z kostki 

betonowej wraz z parkingiem, 4) wykonanie konstrukcji stalowej budynku i ścian z płyt warstwowych, 

5) wykonanie posadzki budynku, 6) wykonanie stropodachu, 7) montaż wentylacji, 8) wykonanie 

stolarki budowlanej , 9) prace tynkarskie, 10) wykonanie instalacji elektrycznej, przyłącza kablowego 

oraz wewnętrznej linii zasilającej, 11) malowanie, 12) wykonanie odwodnienia liniowego, 3. Dane 

powierzchniowe: Powierzchnia zabudowy - 85,56m2 Powierzchnia użytkowa - 814,58 m2 Kubatura - 

424 m3 4. Sposób wykonania robót, wymagania dotyczące zastosowanych materiałów szczegółowo 

opisują i określają: - Przedmiary robót, - Projekty budowlane, stanowiące załącznik do SIWZ.  

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione  

we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Wykonawca przed złożeniem oferty 
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powinien na własny koszt dokonać wizji lokalnej w terenie. 7. Wykonawca zobowiązuje się  

do uważnego przestudiowania dokumentów niniejszego zamówienia w celu zrozumienia zakresu 

robót, aby być w pełni świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Budowa garażu dwustanowiskowego 

dla OSP w Grodźcu jest budowa garażu dwustanowiskowego dla wozów Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Grodźcu, gmina Niemodlin. 2 Zakres robót obejmuje w szczególności: 1) roboty ziemne, 

2) wykonanie fundamentów, 3) wykonanie zjazdu z drogi powiatowej oraz podjazdów z kostki 

betonowej wraz z parkingiem, 4) wykonanie konstrukcji stalowej budynku i ścian z płyt warstwowych, 

5) wykonanie posadzki budynku, 6) wykonanie stropodachu, 7) montaż wentylacji, 8) wykonanie 

stolarki budowlanej , 9) prace tynkarskie, 10) wykonanie instalacji elektrycznej, przyłącza kablowego 

oraz wewnętrznej linii zasilającej, 11) malowanie, 12) wykonanie odwodnienia liniowego, 3. Dane 

powierzchniowe: Powierzchnia zabudowy - 85,56m2 Powierzchnia użytkowa - 814,58 m2 Kubatura - 

424 m3 4. Sposób wykonania robót, wymagania dotyczące zastosowanych materiałów szczegółowo 

opisują i określają: - Przedmiary robót, - Projekty budowlane, stanowiące załącznik do SIWZ.  

5. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 6. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien 

na własny koszt dokonać wizji lokalnej w terenie. 7. Wykonawca zobowiązuje się do uważnego 

przestudiowania dokumentów niniejszego zamówienia w celu zrozumienia zakresu robót, aby być  

w pełni świadomym warunków umownych i wynikających z nich następstw. Wszystkie użyte  

w niniejszej dokumentacji nazwy producentów są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie 

standardu jakościowego przyjętych rozwiązań. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie 

produktów dowolnej firmy, równorzędnych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem 

zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż przywołany  

w dokumentacji.  

 

 

 

 

 

     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 30.07.2012r. 

 


