
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 264674-2015 z dnia 2015-10-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów 

Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych zadania pn.: Budowa dziesięciu budynków 

rekreacji indywidualnej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno-administracyjnego z zapleczem 

sanitarnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-... 

Termin składania ofert: 2015-10-22 

 

Numer ogłoszenia: 272718 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 264674 - 2015 data 07.10.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-

010 Rzeszów, woj. podkarpackie, tel. 017 8501776, fax. 017 8501701. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4). 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych zadania pn.: 

Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno-

administracyjnego z zapleczem sanitarnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- 

przyłączami wod-kan i instalacji elektrycznej zasilającej budynki w ramach odbudowy zużytych 

technicznie budynków, oraz rozbudowy ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Polańczyku na działce nr 236/3- oraz jego rozbudowy. - w 

zakresie wykonania ogrodzenia całego ośrodka. Zakres rzeczowy : Wykonanie ogrodzenia 

Zakładowego Obiektu Socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 

Polańczyku. Długość ogrodzenia około 300mb. W skład zadania wchodzi: 1. Demontaż 

istniejącego ogrodzenia - około 170 mb 2. Demontaż 4 mb krawężnika oraz wywóz ziemi z około 

10m2 powierzchni przy bramie wjazdowej i utwardzenie tej powierzchni dostarczonym przez 

Wykonawcę klińcem ( 20-50mm) - 2m3. 3. Demontaż istniejącej bramy wraz z furtką i montaż w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego - obok istniejącego wjazdu. 4. Zabezpieczenie 

zasuwy wody znajdującej się na drodze wjazdowej. 5. Dostarczenie przez Wykonawcę, 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=264674&rok=2015-10-07


rozsypanie i zagęszczenie 15m3 drobnego klińca (2-10mm) na powstałej powierzchni 

parkingowej przy zamontowanych bramach. 6. Korekta krawężnika drogowego - około 3 mb - łuk 

przy bramie wjazdowej. 7. Ułożenie kostki brukowej 6cm powierzchnia około 5 m2 Specyfikacja 

materiałów: Panele ogrodzeniowe: Panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i 

poziomych Ø 4 mm w formie kraty. Liczba przetłoczeń wzdłużnych w celu zapewnienia 

ogrodzeniu właściwej stabilności - co najmniej 3, wysokość panela 1520 mm. Szerokość panela 

2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 

6005. Słupki ogrodzeniowe: Słupki wykonane z kształtowników prostokątnych 60x40x2,0 mm, 

zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki do 

zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe 

na kolor RAL 6005. Obejmy montażowe: Obejmy montażowe skręcane za pomocą 

ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Zastosować do obejm nakrętki samozrywalne. Ochrona 

antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Brama przesuwna z 

automatyką (5 pilotów). Szerokość bramy między słupkami - 4000 mm- Zasilanie bramy z domku 

nr 1. Brama dwuskrzydłowa wyposażona w uchwyt do zamknięcia na kłódkę, szerokość między 

słupkami - 3500mm Furtka (2 szt) wyposażona w zamek, szerokość światła między słupkami - 

1350 mm- 1 szt oraz 1150mm - 1 szt Istniejącą bramę przy domku nr 12 dostosować do całości 

ogrodzenia (zmiana koloru na RAL6005 oraz istniejącego wypełnienia na panelowe.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia wykonanie robót budowlanych zadania 

pn.: Budowa dziesięciu budynków rekreacji indywidualnej, wiaty rekreacyjnej, budynku socjalno-

administracyjnego z zapleczem sanitarnym, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną- 

przyłączami wod-kan i instalacji elektrycznej zasilającej budynki w ramach odbudowy zużytych 

technicznie budynków, oraz rozbudowy ośrodka wypoczynkowego Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego w Polańczyku na działce nr 236/3- oraz jego rozbudowy. - w 

zakresie wykonania ogrodzenia całego ośrodka. Zakres rzeczowy : Wykonanie ogrodzenia 

Zakładowego Obiektu Socjalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w 

Polańczyku. Długość ogrodzenia około 300mb. W skład zadania wchodzi: 1. Demontaż 

istniejącego ogrodzenia - około 170 mb 2. Demontaż 4 mb krawężnika oraz wywóz ziemi z około 

10m2 powierzchni przy bramie wjazdowej i utwardzenie tej powierzchni dostarczonym przez 

Wykonawcę klińcem ( 20-50mm) - 2m3. 3. Demontaż istniejącej bramy wraz z furtką i montaż w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego - obok istniejącego wjazdu. 4. Zabezpieczenie 

zasuwy wody znajdującej się na drodze wjazdowej. 5. Dostarczenie przez Wykonawcę, 

rozsypanie i zagęszczenie 15m3 drobnego klińca (2-10mm) na powstałej powierzchni 

parkingowej przy zamontowanych bramach. 6. Korekta krawężnika drogowego - około 3 mb - łuk 

przy bramie wjazdowej. 7. Ułożenie kostki brukowej 6cm powierzchnia około 5 m2 Specyfikacja 



materiałów: Panele ogrodzeniowe: Panele zgrzewane z pojedynczych drutów pionowych i 

poziomych Ø 4 mm w formie kraty. Liczba przetłoczeń wzdłużnych w celu zapewnienia 

ogrodzeniu właściwej stabilności - co najmniej 3, wysokość panela 1520 mm. Szerokość panela 

2500 mm. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor RAL 

6005. Słupki ogrodzeniowe: Słupki wykonane z kształtowników prostokątnych 60x40x2,0 mm, 

zamykanych od góry daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Słupki do 

zabetonowania w gruncie. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe 

na kolor RAL 6005. Obejmy montażowe: Obejmy montażowe skręcane za pomocą 

ocynkowanych śrub i nakrętek M8. Zastosować do obejm nakrętki samozrywalne. Ochrona 

antykorozyjna: cynkowanie i malowanie proszkowe na kolor RAL 6005. Brama dwuskrzydłowa z 

automatyką (5 pilotów). Szerokość bramy między słupkami - 4000 mm- Zasilanie bramy z domku 

nr 1. Brama dwuskrzydłowa wyposażona w uchwyt do zamknięcia na kłódkę, szerokość między 

słupkami - 3500mm Furtka (2 szt) wyposażona w zamek, szerokość światła między słupkami - 

1350 mm- 1 szt oraz 1150mm - 1 szt Istniejącą bramę przy domku nr 12 dostosować do całości 

ogrodzenia (zmiana koloru na RAL6005 oraz istniejącego wypełnienia na panelowe... 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w 

Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub ofert: 23.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, pok. nr 207.. 

 
 


