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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A, 21-

010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail 

zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464. 

Adres strony internetowej (url): www,powiatleczynski.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4 

W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy Budynku 

Centrum opiekuńczo – Mieszkalnego (COM) w Jaszczowie. 3.2. Przedmiotem zamówienia jest zadanie 

polegające na: 3.2.1. Etap I - projektowanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej w 

tym projektu budowlanego i projektu Wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę, 

umożliwiających prowadzenie robót budowlanych koniecznych do realizacji Etapu II. 3.2.2. Etap II –

roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego związane z Szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 „Program Funkcjonalno- Użytkowy” (w tym: 

przygotowanie terenu i podłączenie obiektów do sieci, budowa obiektów podstawowych, instalacje, 

zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych) 

W ogłoszeniu powinno być: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy 

Budynku Centrum opiekuńczo – Mieszkalnego (COM) w Jaszczowie. 3.2. Przedmiotem zamówienia 

jest zadanie polegające na: 3.2.1. Etap I - projektowanie polegające na opracowaniu dokumentacji 

projektowej w tym projektu budowlanego i projektu Wykonawczego oraz specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem wszelkich decyzji i uzgodnień, w tym pozwolenia na 

budowę, umożliwiających prowadzenie robót budowlanych koniecznych do realizacji Etapu II. 3.2.2. 

Etap II –roboty budowlane wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego związane z Szczegółowym opisem 



przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 3 „Program Funkcjonalno- Użytkowy” (w tym: 

przygotowanie terenu i podłączenie obiektów do sieci, budowa obiektów podstawowych, instalacje, 

zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych) 3.3. Realizacja zamówienia podlega 

prawu polskiemu w szczególności ustawie z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst. jedn. Dz. U. z 

2018 r., poz. 1202) ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 

80) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 

1986) Wykonawca robót musi zapewnić wykonanie robót zgodnie prawem polskim, w szczególności z 

przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów, materiałów stosowanych w budownictwie. 

3.4. Wizja lokalna- każdy z Wykonawców ma możliwość (nie jest to obowiązkowe) dokonania wizji 

lokalnej w celu sprawdzenia warunków placu budowy, warunków związanych z wykonaniem prac 

będących przedmiotem przetargu oraz w zakresie skalkulowania ceny przez Wykonawcę. 

Zamawiający ustala termin wizji lokalnej na dzień: 30.12.2019 godz. 9.00 Zbiórka zainteresowanych 

Wykonawców w Jaszczowie przed wejściem na teren zabytkowego zespołu dworsko-parkowego 

Zainteresowany Wykonawca zobowiązany jest do dnia 27.12.2019 do godz.: 12:00 przesłać na adres 

e-mail: zamowienia@powiatleczynski.pl wykaz osób (imię i nazwisko), które mają wziąć udział w 

wizji. 

 


