
Wejherowo, 05.07.2019r. 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 

 dla Niesłyszących i Słabosłyszących  

im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie 

ul. Sobieskiego 279 

84-200 Wejherowo 

 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości poniżej 5.548.000 EURO na roboty budowlane: 

Modernizacja pomieszczeń w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 

dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana Siestrzyńskiego w Wejherowie, z  

przeznaczeniem na pracownię cukierniczą. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zm.), zamawiający dokonuje następujących 

zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 

 

1. W § 1 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Termin realizacji zamówienia: 

– maksymalnie do 30 listopada 2019r., z zastrzeżeniem, że prace budowlane muszą 

zakończyć się do 31 sierpnia 2019r., zaś po 31 sierpnia 2019r. (w trakcie roku szkolnego), 

z uwagi na oczekiwanie na dostawę dźwigu możliwe będą tylko prace polegające na 

instalacji samego dźwigu”. 

 

2. W § 2 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Ośrodek 

Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana 

Siestrzyńskiego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo. Na kopercie 

należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta przetargowa – przebudowa 

budynku nr 7 z instalacją dźwigu osobowego”, nie otwierać przed dniem 11.07.2019r., 

godz. 10.15.” 

 

3. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2019r. o godz. 10.00. Oferty otrzymane po 

tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania”. 

 

4. W § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

§ 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 

„1. Oferty zostaną otwarte dnia 11.07.2019 r. o godz. 10.15,w siedzibie Zamawiającego - 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Jana 

Siestrzyńskiego w Wejherowie, ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo” 

 

5. W załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy: 

1) W § 4 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Wykonawca będzie zobowiązany do szczelnego zabezpieczenia terenu budowy, w 

szczególności wykonany szyb windowy, w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo 

dzieci, młodzieży i innych osób przebywających na terenie ośrodka. Sposób 

zabezpieczenia wymaga uzgodnienia z Zamawiającym. Należy założyć takie prowadzenie 

robót, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort osób przebywających na terenie ośrodka (w 



szczególności: wychowanków), a także prowadzenie uciążliwych lub niebezpiecznych 

robót w miarę możliwości po godzinach lekcyjnych.  

3. Najpóźniej z datą podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do akceptacji harmonogram i plan organizacji robót. Harmonogram i plan będzie 

uwzględniał w szczególności zabezpieczenie, oraz warunki o których mowa w ust. 2.” 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„Termin realizacji 

§ 8. 

1. Datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy dzień faktycznego zakończenia robót 

stwierdzony ustaleniami odpowiednio protokołu odbioru końcowego.  

2. Wykonawca wykona całość przedmiotu umowy nie później niż do dnia 30 listopada 

2019r. z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 poniżej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać większość prac budowlanych, w szczególności: 

wykonanie szybu windy i przygotowanie do instalacji dźwigu w terminie do dnia 31 

sierpnia 2019r. Instalacja samego dźwigu może nastąpić po 31 sierpnia 2019r., pod 

warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu osób przebywających w trakcie roku 

szkolnego na terenie Ośrodka, z zastrzeżeniem, że wszystkie prace musza być wykonane 

nie później niż do dnia 30 listopada 2019r.” 

 

3) W § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym wykonaniu wszystkich robót 

opisanych w umowie oraz po odbiorze zainstalowanego dźwigu przez Urząd Dozoru 

Technicznego, gotowego do użytkowania.” 

 

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie 


