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Lipsko, dnia 24.09.2018 r. 
INFORMACJA  

 
dla Wykonawców nr 1 

 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 
„Adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa 

Powiatowego w Lipsku” w ramach projektu ,,Razem łatwiej”  
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX ,,Wspieranie           
włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja społeczno-zawodowa osób           
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’. Regionalnego Programu Operacyjnego        
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień                   
publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 – dalej ustawa) modyfikuje treść SIWZ: 

 
1. Modyfikuje się zapisy pkt. 3.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie; 

3.1 Przedmiotem zamówienia jest adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych w           
budynku Starostwa Powiatowego w Lipsku 

Zakres adaptacji: 
− dostosowanie łazienki na I  piętrze dla osób poruszający się na wózkach 
− wymiana balustrad na klatce schodowej (istniejące balustrady nie spełniają wymagań obowiązujących 

warunków technicznych w uwagi na wysokość) 
− montaż platformy dla niepełnosprawnych 
− wymiana posadzki na I piętrze  komunikacji na antypoślizgową  
− malowanie pomieszczeń komunikacji ogólnej  

 

Zastawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe 

Zestawienie powierzchni 
Powierzchnia użytkowa łazienki na I piętrze 12,52 m2 

Powierzchnia użytkowa pom. gospodarczego 2,70 m2 
Powierzchnia użytkowa komunikacji ogólnej na I piętrze 64,30 m2 
Opis stanu istniejącego 
Pomieszczenie łazienki składa się z przedsionka oraz pomieszczenia wyposażonego w dwie wydzielone kabiny             
ustępowe. Ściany wewnętrzne wykonane metodą tradycyjną jako murowane z cegły. Okładziny ścian oraz             
podłóg z płytek ceramicznych przyklejonych na zaprawie cementowej do wysokości 2,0m. Stolarka drzwiowa -              
drzwi płytowe w kolorze białym. Łazienka wyposażona w instalację elektryczną, instalację ciepłej i zimnej              
wody, instalację kanalizacyjną . Wentylacja metodą grawitacyjną. 
Posadzka w pomieszczeniu komunikacji wykonana z parkietu drewnianego pokrytego warstwą gumoleum. 
Listwy przyścienne drewniane. Klatka schodowa wyposażona w balustrady metalowe malowane o wysokości 
0,95m. 

Zakres robót i kolejność realizacji: 
− Roboty rozbiórkowe  
− Roboty murarskie  
− Remont posadzki 
− Wymiana stolarki drzwiowej  
− Remont instalacji elektrycznej  
− Remont instalacji sanitarnej  
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− Prace malarskie i glazurnicze  
− Prace montażowe  

Przewidywane etapy prac : 
− prace rozbiórkowe 
− prace wewnętrzne 
− prace montażowe  

UWAGA! 
Zakres drugiego piętra nie wchodzi w przedmiot zamówienia 
 
Przedmiot zamówienia związany jest z realizacją projektu pn. „Razem łatwiej” współfinansowanego ze            
środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020         
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX          
,,Wspieranie włączania społecznego i walka z ubóstwem’’, Działania 9.1. ,,Aktywizacja          
społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu’’ 
 

 
2. Modyfikuje się zapisy pkt. 3.2 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie; 
3.2 Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: 

a) dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 10 SIWZ zawierającej: 
− projekt budowlany;  
− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 

b) Przedmiar robót - załącznik nr 9 SIWZ. 
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót.  

 
3. Modyfikuje się zapisy pkt. 8.1 SIWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie; 
 
8.1 Termin zakończenia przedmiotu umowy. Zakończenie robót nastąpi w terminie do dnia 15.12.2018 roku. 

 
 
Zamawiający modyfikuje: 

 
1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„ADAPTACJA ORAZ DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPSKU” 
„NIE OTWIERAĆ PRZED 01.10.2018 R.  GODZ. 10:15” 

 
 

2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – (sekretariat), w terminie do dnia 01.10.2018 
r. do godz. 10:00. 

 
3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1. Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w miejscu składania ofert w dniu 01.10.2018 r. 
godz. 10:15. 

 

 

 

2 


