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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pod nazwą na ,,Remont pomieszczeń, w tym malowanie  

i wymiana wykładziny podłogowej w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 

ul. Wspólna 2”- BDG-ZP.2610.2.2019.BDG. 

 

 

 ZMIANA TREŚCI  

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

zwana dalej: „specyfikacją” 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie działając na podstawie 

przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej: „ustawą Pzp”, przekazuje treść zmiany treści 

SIWZ. 

 

Zamawiający zmienia treść ust.6 załącznika nr 1 do SIWZ-STWiORB poprzez dodanie treści 

pkt 13.Zamawiający zamieszcza na stronie zmieniony załącznik nr 1 do SIWZ.  

 

Jest: 

6. Informacje o terenie remontu, wymagania i wytyczne Zamawiającego. 

1) Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z 

tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do 

minimum czynniki zakłócające prace wykonywane przez pracowników Zamawiającego; 

2) Wszelkie prace mogą być wykonywane przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 8:00 

do godz. 19:00  z zastrzeżeniem: w kilku pomieszczeniach (m.in. 3099, 3101, 3102, 3103) prace 

mogą być wykonywane w dni wolne od pracy tj. sobota-niedziela (do indywidualnego 

ustalenia); 

3) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać harmonogram ich 

wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego uwzględniając warunki 

realizacji określone przez Zamawiającego; 



4) Dostawy materiałów dokonywane będą sukcesywnie ze względu na brak powierzchni 

magazynowej i brak miejsca przed budynkiem; 

5) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót 

wykończeniowych przed ich zastosowaniem; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiadającej za podpisywanie 

zawiadomień, oświadczeń, protokołów, jak również do sprawowania nadzoru nad realizacją 

zlecenia  

7) Zamawiający nie obciąży Wykonawcy kosztami zużytej wody i energii dla celów realizacji 

zamówienia; 

8) Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji placu remontu, 

oznakowania, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za dozór mienia Wykonawcy; 

9) Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, by umożliwić użytkowanie 

pomieszczeń wyłączonych z zakresu prac; 

10) Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem, 

zabrudzeniem farbą lub zapyleniem elementy wykończenia niepodlegające malowaniu, elementy 

wyposażenia oraz części budynku wyłączone z malowania; 

11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego 

jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 

starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań 

i przepisów BHP i ppoż; 

12) Wykonawca zobowiązany jest do Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). 

Winno być: 

6. Informacje o terenie remontu, wymagania i wytyczne Zamawiającego. 

1) Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku 

z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do 

minimum czynniki zakłócające prace wykonywane przez pracowników Zamawiającego; 

2) Wszelkie prace mogą być wykonywane przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 8:00 

do godz. 19:00  z zastrzeżeniem: w kilku pomieszczeniach (m.in. 3099, 3101, 3102, 3103) prace 

mogą być wykonywane w dni wolne od pracy tj. sobota-niedziela (do indywidualnego 

ustalenia); 

3) Przed przystąpieniem do prac Wykonawca każdorazowo będzie uzgadniać harmonogram ich 

wykonywania z wyznaczonym przedstawicielem Zamawiającego uwzględniając warunki 

realizacji określone przez Zamawiającego; 

4) Dostawy materiałów dokonywane będą sukcesywnie ze względu na brak powierzchni 

magazynowej i brak miejsca przed budynkiem; 



5) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót 

wykończeniowych przed ich zastosowaniem; 

6) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiadającej za podpisywanie 

zawiadomień, oświadczeń, protokołów, jak również do sprawowania nadzoru nad realizacją 

zlecenia  

7) Zamawiający nie obciąży Wykonawcy kosztami zużytej wody i energii dla celów realizacji 

zamówienia; 

8) Wykonawca na swój koszt zobowiązany będzie do właściwej organizacji placu remontu, 

oznakowania, zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za dozór mienia Wykonawcy; 

9) Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, by umożliwić użytkowanie 

pomieszczeń wyłączonych z zakresu prac; 

10) Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem, 

zabrudzeniem farbą lub zapyleniem elementy wykończenia niepodlegające malowaniu, 

elementy wyposażenia oraz części budynku wyłączone z malowania; 

11) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego 

jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą 

starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań 

i przepisów BHP i ppoż; 

12) Wykonawca zobowiązany jest do Użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty 

dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.). 

13)  Zamawiający przewiduje maksymalny front robót dla 3 (trzech) pomieszczeń. 

   

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie. 

  

 

 Dyrektor Generalny 
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