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Konstancin-Jeziorna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 656076-N-2018
Data: 01/12/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Konstanciński Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 001077625, ul. Mostowa 15, 05-510
Konstancin-Jeziorna, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22-484-20-20, 22-484-20-27, e-mail
biuro@konstancinskidomkultury.pl, pginel@konstancinskidomkultury.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): bip.konstancinskidomkultury.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4.1
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przebudowy
pomieszczeń Domu Ludowego w Konstancinie-Jeziorna na cele muzealne dla Muzeum Wycinaki
Polskiej. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł projektu:
„Muzeum Wycinanki Polskiej”, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa V
Gospodarka przyjazna środowisku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę,
rewaloryzację i modernizację istniejącego budynku w obrębie wszystkich istniejących
kondygnacji (parter, strych), który będzie dostosowany do celów muzealnych. Zakresem
przedmiotu zamówienia jest również zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku do

istniejącego ogrodzenia. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa
Mazowieckiego pod numerem rejestracyjnym 1319A (decyzja z dnia 2 listopada 2015 r.).
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 10/27 z obrębu
0202 położonej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 18 (dawniej Jaworskiego
18). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. W
przypadku wątpliwości co do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wykonanie wizji
lokalnej miejsca planowanej inwestycji oraz zapoznanie się z wszelką dokumentacją dotyczącą
inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia,. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe
codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół, który należy dołączyć do oferty. W sprawie
dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Pawłem Ginel, tel. 604 130 561, e-mail:
pginel@konstancinskidomkultury.pl Zamawiający informuje, że na chwilę wszczęcia
postępowania nie jest w posiadaniu pozwolenia na budowę. Teren budowy zostanie przekazany w
terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na
budowę przedmiotowej inwestycji. Dodatkowe Informacje Zamieszczony przedmiar robót ma
charakter pomocniczy i nie stanowi podstaw do rozliczania się między Zamawiającym a
Wykonawcą. Wyszczególniony zakres pozycji stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji
wartości ryczałtowej zadania i powinien być odczytywany w powiązaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacją Projektową. Uważa się, że
Wykonawca dokładnie zapoznał się ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót, opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być
wykonana zgodnie z intencją i przeznaczeniem. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót
przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować
bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w STWiOR. Wyceniając roboty należy odnosić
się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji Projektowej w
celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych
materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazań przedstawiciela Zamawiającego – Inwestora Zastępczego, a także
dostosować się do wskazań Jednostki Projektującej. Wykonawca zobowiązany jest do określenia
ilości i wartości robót objętych Zadaniem na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Ilości podane w przedmiarze mają jedynie charakter
orientacyjny. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji obmiarów, określenia wszystkich
nakładów związanych z realizacją danej pozycji oraz całego zadania. Uznaje się, że wszelkie

koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w przedmiarze, a objęte
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) zostały
rozłożone na wszystkie pozycje kosztorysu i koszty ich realizacji są zawarte w cenach
jednostkowych robót wyszczególnionych w kosztorysie. Jeżeli nie wskazano inaczej Zamówienie
będzie obejmowało całość robót określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót i w połączeniu z Dokumentacją Projektową, opisami i całość robót należy
wycenić nawet, jeżeli w poniżej przedstawionym przedmiarze nie ujęto takiej pozycji. Określona
wartość ryczałtowa wykonania robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót powinna zawierać (ale nie powinna
się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem
narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania Zadania razem
ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i
obowiązki wiążące się z wykonaniem Zadania. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk
i rabaty dla wszystkich pozycji są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. UWAGA!!!
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy
jest jedynie dokumentem, który na tym etapie postępowania będzie dokumentem "poglądowym"
służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Będzie również
wykorzystywany w sposób pomocniczy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku odstąpienia od umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
przebudowy pomieszczeń Domu Ludowego w Konstancinie-Jeziorna na cele muzealne dla
Muzeum Wycinaki Polskiej. Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Tytuł
projektu: „Muzeum Wycinanki Polskiej”, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Oś priorytetowa
V Gospodarka przyjazna środowisku. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę,
rewaloryzację i modernizację istniejącego budynku w obrębie wszystkich istniejących
kondygnacji (parter, strych), który będzie dostosowany do celów muzealnych. Zakresem
przedmiotu zamówienia jest również zagospodarowanie najbliższego otoczenia budynku do
istniejącego ogrodzenia. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków Nieruchomych Województwa
Mazowieckiego pod numerem rejestracyjnym 1319A (decyzja z dnia 2 listopada 2015 r.).
Przedmiot zamówienia realizowany będzie na działce o numerze ewidencyjnym 10/27 z obrębu
0202 położonej w Konstancinie Jeziornej przy ul. Anny Walentynowicz 18 (dawniej Jaworskiego

18). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawia Załącznik nr 8 do SIWZ. W
przypadku wątpliwości co do opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca wykonanie wizji
lokalnej miejsca planowanej inwestycji oraz zapoznanie się z wszelką dokumentacją dotyczącą
inwestycji, która jest przedmiotem zamówienia,. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe
codziennie (od poniedziałku do piątku) w godz. 9.00 - 11.00 po uprzednim uzgodnieniu terminu.
Po dokonaniu wizji sporządzony zostanie protokół, który należy dołączyć do oferty. W sprawie
dokonania wizji lokalnej należy kontaktować się z p. Pawłem Ginel, tel. 604 130 561, e-mail:
pginel@konstancinskidomkultury.pl Dodatkowe Informacje Zamieszczony przedmiar robót ma
charakter pomocniczy i nie stanowi podstaw do rozliczania się między Zamawiającym a
Wykonawcą. Wyszczególniony zakres pozycji stanowi materiał pomocniczy do kalkulacji
wartości ryczałtowej zadania i powinien być odczytywany w powiązaniu ze Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacją Projektową. Uważa się, że
Wykonawca dokładnie zapoznał się ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót, opisem robót, które należy wykonać i sposobem ich wykonania. Całość robót ma być
wykonana zgodnie z intencją i przeznaczeniem. Krótkie opisy pozycji w Przedmiarze Robót
przedstawione są tylko do celów identyfikacyjnych i nie powinny w żaden sposób modyfikować
bądź anulować szczegółowego opisu zawartego w STWiOR. Wyceniając roboty należy odnosić
się do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Dokumentacji Projektowej w
celu uzyskania pełnych wskazówek, informacji, instrukcji lub opisów robót i zastosowanych
materiałów. Oczywistym jest też, że roboty muszą być wykonane według zasad fachowego
wykonawstwa i wskazań przedstawiciela Zamawiającego – Inwestora Zastępczego, a także
dostosować się do wskazań Jednostki Projektującej. Wykonawca zobowiązany jest do określenia
ilości i wartości robót objętych Zadaniem na podstawie Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. Ilości podane w przedmiarze mają jedynie charakter
orientacyjny. Na Wykonawcy ciąży obowiązek weryfikacji obmiarów, określenia wszystkich
nakładów związanych z realizacją danej pozycji oraz całego zadania. Uznaje się, że wszelkie
koszty realizacji zadania (nawet te bezpośrednio nie wyszczególnione w przedmiarze, a objęte
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót) zostały
rozłożone na wszystkie pozycje kosztorysu i koszty ich realizacji są zawarte w cenach
jednostkowych robót wyszczególnionych w kosztorysie. Jeżeli nie wskazano inaczej Zamówienie
będzie obejmowało całość robót określonych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robót i w połączeniu z Dokumentacją Projektową, opisami i całość robót należy
wycenić nawet, jeżeli w poniżej przedstawionym przedmiarze nie ujęto takiej pozycji. Określona

wartość ryczałtowa wykonania robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót powinna zawierać (ale nie powinna
się tylko do tego ograniczać) wszystkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu z włączeniem
narzutów, zysków, kosztów i wydatków dodatkowych koniecznych do wykonania Zadania razem
ze wszystkimi robotami tymczasowymi i dodatkowymi oraz zawierać wszelkie obciążenia i
obowiązki wiążące się z wykonaniem Zadania. Zakłada się, że koszty organizacyjne, ogólne, zysk
i rabaty dla wszystkich pozycji są równo rozłożone na wszystkie ceny jednostkowe. UWAGA!!!
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy
jest jedynie dokumentem, który na tym etapie postępowania będzie dokumentem "poglądowym"
służącym Zamawiającemu do zorientowania się w poziomie poszczególnych cen. Będzie również
wykorzystywany w sposób pomocniczy do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku odstąpienia od umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: DATA: 2018-12-17, godzina: 09:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: DATA: 2018-12-19, godzina: 08:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
W ogłoszeniu jest: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018 r. o godz. 10:00 w
siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul. Mostowa
15.
W ogłoszeniu powinno być: Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.12.2018 r. o godz. 09:00
w siedzibie Zamawiającego, I piętro, Sala multimedialna, 05-510 Konstancin-Jeziorna, ul.
Mostowa 15.

