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INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563492-N-2020
Data: 20/07/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny
00028678100000, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 6, 59-300 L U B I N, woj. dolnośląskie, państwo
Polska, tel. 767468390, e-mail administracja@mbplubin.pl, sekretariat@mbplubin.pl, faks
767468390.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie - budynek położony przy ul. Odrodzenia
24 wraz z dostawą wyposażenia wymienionego w załączniku nr 1 do dokumentacji projektowej
„Zestawienie wyposażenia” 2. Zakres prac obejmuje remont pierwszego piętra w tym :
dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wydzielenie klatki schodowej
drzwiami, poszerzenie otworów drzwiowych, przekształcenie pomieszczenia socjalnego w

toalety dla pracowników (wykonanie ścian działowych z płyty gipsowo kartonowej do pełnej
wysokości), podział Sali Wystaw na trzy oddzielne pomieszczenia, wydzielenie pomieszczeń
biurowych z istniejącego pomieszczenia, aranżacja pomieszczeń, wymiana parapetów
wewnętrznych, demontaż istniejących elementów wyposażenia np. drzwi przeznaczone do
wymiany, panele, wykładziny osłony. Zamówienie obejmuje również wymianę instalacji
wewnętrznych. W zakresie instalacji sanitarnej: wymiana i wykonanie nowej instalacji c.o. wraz
z wymianą węzła ciepłowniczego obejmujący cały budynek, budowa nowej instalacji wod. - kan.
wraz z białym montażem i armaturą. W zakresie instalacji elektrycznej: rozbudowa głównej TR
uwzględniające wszystkie kondygnacje budynku, wymiana istniejących opraw na ledowe,
dostosowane do wymagań określających oświetlenie biurowe, demontaż istniejącej instalacji
kablowej elektrycznej i sieciowej – prace rozbiórkowe. W zakresie instalacji niskoprądowej:
instalacją p.poż., instalacja przeciwwłamaniowa, instalacja komputerowa wraz z gniazdami
abonenckimi, sieć telefoniczna wraz z centralą telefoniczną, demontaż istniejącej instalacji
kablowej elektrycznej i sieciowej – prace rozbiórkowe 3. Szczegółowy zakres robót określają:
dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 8) do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne - (Załącznik
Nr 9).
W ogłoszeniu powinno być: 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: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Miejskiej
Biblioteki Publicznej im. Stanisława Staszica w Lubinie - budynek położony przy ul. Odrodzenia
24 wraz z dostawą wyposażenia wymienionego w załączniku nr 1 do dokumentacji projektowej
„Zestawienie wyposażenia” 2. Zakres prac obejmuje remont pierwszego piętra w tym :
dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wydzielenie klatki schodowej
drzwiami, poszerzenie otworów drzwiowych, przekształcenie pomieszczenia socjalnego w
toalety dla pracowników (wykonanie ścian działowych z płyty gipsowo kartonowej do pełnej
wysokości), podział Sali Wystaw na trzy oddzielne pomieszczenia, wydzielenie pomieszczeń
biurowych z istniejącego pomieszczenia, aranżacja pomieszczeń, wymiana parapetów
wewnętrznych, demontaż istniejących elementów wyposażenia np. drzwi przeznaczone do
wymiany, panele, wykładziny osłony. Zamówienie obejmuje również wymianę instalacji
wewnętrznych. W zakresie instalacji sanitarnej: wymiana i wykonanie nowej instalacji c.o.,
budowa nowej instalacji wod. - kan. wraz z białym montażem i armaturą. W zakresie instalacji
elektrycznej: rozbudowa głównej TR uwzględniające wszystkie kondygnacje budynku, wymiana

istniejących opraw na ledowe, dostosowane do wymagań określających oświetlenie biurowe,
demontaż istniejącej instalacji kablowej elektrycznej i sieciowej – prace rozbiórkowe. W
zakresie instalacji niskoprądowej: instalacją p.poż., instalacja przeciwwłamaniowa, instalacja
komputerowa wraz z gniazdami abonenckimi, sieć telefoniczna wraz z centralą telefoniczną,
demontaż istniejącej instalacji kablowej elektrycznej i sieciowej – prace rozbiórkowe 3.
Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa (Załącznik Nr 8) do SIWZ oraz
Specyfikacje Techniczne - (Załącznik Nr 9).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-08-06, godzina: 09:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2020-09-03, godzina: 09:00,

