Numer ogłoszenia: 99121 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 145682 - 2015 data 16.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, fax. 068 3835122.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Wykonanie części targowiska miejskiego w zakresie II Etapu w trybie /wybuduj i wykonaj projekt
zamienny/. W trybie /wykonaj projekt zmienny/ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji
budowlanej z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę w zakresie:1. projektu wielobranżowego zmiany funkcji
części socjalno - administracyjnej z toaletami dla handlowców i pomieszczenia toalety ogólnodostępnej (męsko
damskiej i dla osób niepełnosprawnych w jednym). Niniejsza funkcja usytuowana jest w obrębie trzech boksów zespołu
nr V: 2). projektu zmiany funkcji dwóch boksów w zespole nr VI, z funkcji pomieszczeń sanitarno - higienicznych na
funkcję handlową: 3. projektu poszerzenia chodnika do szerokości 4,00 m, usytuowanego od strony południowej
zespołu V-VI: 4. projektu przesunięcia linii kablowej oświetleniowej wraz z trzema lampami, w związku z poszerzeniem
chodnika: 5. projektu przesunięcia lokalizacji dwóch słupów lamp oświetleniowych usytuowanych po stronie zachodniej
zabudowy targowiska, na odległość 0,50 m od ścian szczytowych boksów: 6. projektu zmiany przebiegu linii kablowej
elektroenergetycznej w związku ze zmianą lokalizacji złącza ZK. W trybie /wybuduj/ Wykonawca jest zobowiązany
wybudowania następującego zakresu rzeczowego: 1. Wykonanie boksów handlowych (21 szt), pogrupowanych w
zespoły o numerach: - zespół V (12 szt boksów) o powierzchni użytkowej - 184,02 m²; - zespół VI (9 boksów) o
powierzchni użytkowej -137,48 m². Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami zewnętrznymi i przekryciem
dachu płytą warstwową grubości 6 cm. Powierzchnia użytkowa boksów handlowych - 367,95 m2. Konstrukcja boksów
w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. 2. W zespole nr VI wykonanie części socjalno biurowej z toaletami dla handlowców o powierzchni użytkowej 31,81 m2, w tym: a/ część administracyjno - socjalna o
powierzchni użytkowej 23,87 m², w tym pomieszczenia: biurowe - 10,06 m², strażnika - 3,96 m², socjalne 6,22 m² i
porządkowe - 3,63 m²: b/toalety dla handlowców (męsko-damska) o powierzchni 7,94 m². Konstrukcja boksów
stalowa szkieletowa ze ścianami i przekryciem dachu płytą warstwową grubości 10 cm. Konstrukcja boksów w klasie
odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. 3. Wykonanie pomieszczenia toalety ogólnodostępnej o
powierzchni 11,70 m² o funkcji toalety męsko-damskiej i dla osób niepełnosprawnych. Konstrukcja boksów stalowa
szkieletowa ze ścianami i przekryciem dachu płytą warstwową grubości 10 cm. Konstrukcja boksów w klasie
odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO. Wyposażenie pomieszczenia toalety w systemie
/antywandal/. 4. Wykonanie wiaty zadaszenia traktu handlowego pomiędzy zespołami III-IV i V-VI, o konstrukcji
stalowej, krytej dachem dwuspadowym. Powierzchnia traktu 250,00 m². Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z
materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym, 5.
Wykonanie wiaty zadaszenia zewnętrznego o konstrukcji stalowej przy zespołach V-VI, krytej dachem jednospadowym.
Powierzchnia - 91,50 m². Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt
poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym. 6. Wykonanie zadaszenia nad przejściami pomiędzy zespołami
V-VI o konstrukcji stalowej, kryta dachem dwuspadowym. Powierzchnia - 16,00 m². Pokrycie zadaszenia ciągu
pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym.
7. Wykonanie obustronnej ścianki osłonowej uchylnej na wyjściu tylnym z pasażu handlowego. Ścianki 2 szt. o
konstrukcji z profili stalowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego o szerokości 1,0 m i wysokości boksu. 8.
Zamknięcie terenu targowiska pomiędzy boksami handlowymi bramą stalową dwuskrzydłową rozwieraną, o wymiarach
510cm x 210 cm (1 szt) i furtką stalową o wymiarach 170 cm x 210 cm (1 szt), otwieranymi na zewnątrz. 9.
Utwardzenie traktów handlowych, chodników o nawierzchni z kostki betonowej, o powierzchni łącznej ok. 325,92 m².
Układ, rozmiar płyt betonowych według zrealizowanego wzoru na targowisku. 10. Wykonanie uzbrojenia terenu i

zasilania obiektów i instalacji wewnętrznych: a/ instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę ze studniami
wodomierzowymi do zespołu nr VI, to jest do 9 sztuk boksów handlowych, b/ instalacji kanalizacji sanitarnej
odprowadzającej ścieki z poszczególnych boksów usytuowanych w zespole nr VI, c/ wykonanie instalacji wod-kan i
elektrycznej w części biurowo-socjalnej z toaletami dla handlowców, usytuowanej w zespole nr VI, d/ instalacji
elektrycznej wewnętrznej: oświetleniowej, gniazd wtykowych i zasilających siłowniki rolet zewnętrznych w
poszczególnych boksach handlowych, usytuowanych w zespołach V i VI, e/ wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej
do pomieszczenia toalety ogólnodostępnej, f/ wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód
opadowych z dachów i zadaszeń, g/wykonanie linii kablowej oświetlenia terenu targowiska wraz 5 słupami
oświetleniowymi (w tym 2 istniejące do wymiany), 5 punktami oświetleniowymi usytuowanymi w zadaszeniu nad
traktem handlowym, 6 punktami oświetleniowymi usytuowanymi na elewacji pod zadaszeniem zewnętrznym. Oprawy
oświetleniowe typu LED, h/ uzupełnienie linii kablowej zasilającej targowisko z projektowanego złącza kablowego
ENEA. Lokalizacja - na terenie stanowiącym teren działki nr 1230/2 przy ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim
stanowiącego przestrzeń przebudowywanego targowiska miejskiego. Teren ograniczony od strony wschodniej ul.
Parkową (dz. nr 1072/1), a od strony północnej nowo zrealizowaną częścią Targowiska (cz. dz. 1046/13, 1230/2).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie części targowiska miejskiego w zakresie II etapu w trybie /wybuduj i wykonaj
projekt zamienny/. W trybie /wykonaj projekt zmienny/ Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji
budowlanej z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę w zakresie: 1) projektu wielobranżowego zmiany
funkcji części socjalno - administracyjnej z toaletami dla handlowców. Niniejsza funkcja usytuowana jest w obrębie
dwóch boksów zespołu nr VI, usytuowanych od strony pasażu handlowego (w osiach konstrukcyjnych nr 12-13-14), o
programie funkcjonalnym: a) toalety dla handlowców (dwie kabiny ustępowe + dwie umywalki), b) pomieszczenie
socjalne dla handlowców z umywalką i zlewozmywakiem; c) pomieszczenie administracji targowiska, d) pomieszczenie
dla strażnika, e) pomieszczenie dla sprzątaczki. 2) projektu wielobranżowego zmiany funkcji toalet ogólnodostępnych.
Funkcja usytuowana jest w obrębie jednego skrajnego boksu zespołu nr VI, usytuowanego od strony zewnętrznej (w
osiach konstrukcyjnych nr 13-14), o programie funkcjonalnym: a) toaleta męska (jedna kabina ustępowa + pisuar +
umywalka), b) toaleta damska i dla osób niepełnosprawnych (jedna kabina: ustęp, umywalka, składany blat do
przewijania dzieci), z armaturą sanitarną ze stali nierdzewnej typu /antywandal/. 3) projektu zmiany funkcji dwóch
boksów (w osiach konstrukcyjnych 11-12-13) w zespole nr VI, z funkcji pomieszczeń sanitarno - higienicznych na
funkcję handlową; 4) projektu poszerzenia chodnika do szerokości 4,00 m, usytuowanego od strony południowej
zespołu V-VI wraz schodami terenowymi wzdłuż chodnika, niwelującymi różnice poziomu istniejącej nawierzchni
dotychczasowego targowiska a projektowanym poziomem chodnika; 5) projektu przesunięcia linii kablowej
oświetleniowej wraz z trzema lampami, w związku z poszerzeniem chodnika; 6) projektu przesunięcia lokalizacji dwóch
słupów lamp oświetleniowych usytuowanych po stronie zachodniej zabudowy targowiska, na odległość 0,50 m od ścian
szczytowych boksów; 7) projektu zmiany przebiegu linii kablowej elektroenergetycznej w związku ze zmianą lokalizacji
złącza ZK. W trybie /wybuduj/ Wykonawca jest zobowiązany wybudowania następującego zakresu rzeczowego 1)
Wykonanie boksów handlowych (21 szt), pogrupowanych w zespoły o numerach: - zespół V (12 szt boksów); - zespół
VI (9 boksów). Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami zewnętrznymi i przykryciem dachu płytą
warstwową grubości 6 cm. Konstrukcja boksów w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO.
2) W zespole nr VI wykonanie części socjalno - biurowej z toaletami dla handlowców i toaleta ogólnodostępną,
zlokalizowanymi w trzech boksach. Konstrukcja boksów stalowa szkieletowa ze ścianami i przykryciem dachu płytą
warstwową grubości 10 cm. Konstrukcja boksów w klasie odporności ogniowej R30, ściany zewnętrzne w klasie NRO.
3) Wykonanie wiaty zadaszenia traktu handlowego pomiędzy zespołami III-IV i V-VI, o konstrukcji stalowej, krytej
dachem dwuspadowym. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt
poliestrowo -szklanych na poliwęglanie dwukomorowym, 4) Wykonanie wiaty zadaszenia zewnętrznego o konstrukcji
stalowej przy zespołach V-VI, krytej dachem jednospadowym. Pokrycie zadaszenia ciągu pieszego z materiału w klasie
odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym. 5) Wykonanie zadaszenia nad
przejściami pomiędzy zespołami V-VI o konstrukcji stalowej, krytej dachem dwuspadowym. Pokrycie zadaszenia ciągu
pieszego z materiału w klasie odporności ogniowej NRO z płyt poliestrowo-szklanych na poliwęglanie dwukomorowym.
6) Wykonanie obustronnej ścianki osłonowej uchylnej na wyjściu tylnym z pasażu handlowego. Ścianki 2 szt. o
konstrukcji z profili stalowych z wypełnieniem z poliwęglanu komorowego o szerokości 1,0 m i wysokości boksu. 7)
Zamknięcie terenu targowiska pomiędzy boksami handlowymi bramą stalową dwuskrzydłową rozwieraną i furtką
stalową, otwieranymi na zewnątrz. 8) Utwardzenie traktów handlowych, chodników o nawierzchni z kostki betonowej.
Układ, rozmiar płyt betonowych według zrealizowanego wzoru na targowisku. 9)Wykonanie uzbrojenia terenu i zasilania
obiektów i instalacji wewnętrznych: a) Instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę ze studniami wodomierzowymi
do zespołów nr V-VI, to jest do 21 sztuk boksów handlowych, b) instalacji kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki
z poszczególnych boksów usytuowanych w zespołach nr V-VI, c) wykonanie instalacji wod-kan i elektrycznej w części

biurowo-socjalnej z toaletami, usytuowanej w zespole nr VI, d) instalacji elektrycznej wewnętrznej: oświetleniowej,
gniazd wtykowych i zasilających siłowniki rolet zewnętrznych w poszczególnych boksach handlowych, usytuowanych w
zespołach V i VI, e) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wód opadowych z dachów i zadaszeń,
f) wykonanie linii kablowej oświetlenia terenu targowiska wraz 5 słupami oświetleniowymi (w tym 2 istniejące do
wymiany), 5 punktami oświetleniowymi usytuowanymi w zadaszeniu nad traktem handlowym, 6 punktami
oświetleniowymi usytuowanymi na elewacji pod zadaszeniem zewnętrznym. Oprawy oświetleniowe typu LED, g)
uzupełnienie linii kablowej zasilającej targowisko z projektowanego złącza kablowego ENEA. 1.4 Lokalizacja - na
terenie stanowiącym teren działki nr 1230/2 przy ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim stanowiącego przestrzeń
przebudowywanego targowiska miejskiego. Teren ograniczony od strony wschodniej ul. Parkową (dz. nr 1072/1), a od
strony północnej nowo zrealizowaną częścią Targowiska (cz.dz. 1046/13, 1230/2).

