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Zmiana nr 3
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamowienia

Muzeum  Karkonoskie  w  Jeleniej  Górze  z  siedzibą  przy  ul.  Jana  Matejki  28,  będące 
Zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:  „Modernizację i 
rozbudowę Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej  Górze”,  działając  na podstawie  art.38 
ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tj. z 2007 r. Dz. U. Nr 
223  poz.  1655z  późniejszymi  zmianami),  zmienia  treść  SIWZ  poprzez  zmianę  opisu 
przedmiotu zamówienia (zał.2 do SIWZ, zał.I – dokumentacja projektowa) w następujacym 
zakresie:

I.   W  dokumentacji  projektowej  w  części „Elementy  konstrukcyjne  dokumentacji 
wykonawczej/rysunki” /zakładka  „Załacznik  nr  2D  Elementy  konstrukcyjne 
dokumentacji wykonawczej  /rysunki  ”/  dokonuje się następujących zmian:

1. Rysunek /plik/ ” konstr.łącznika-przekroje.pdf”  zastępuje się rysunkiem /plikiem/ „K-
02 - konstr.łącznika-przekroje.nowe.pdf”,

2. Rysunek  /plik/  „łacznik  -  szczegóły  konstr.3.pdf”  zastępuje  się  rysunkiem /plikiem/ 
„K-05 - łacznik - szczegóły konstr.3.nowy.pdf”

3. Rysunek  „konstr.łącznika-rzut.pdf”   zastępuje  się  rysunkiem  /plikiem/  „K-01-
konstr.łącznika-rzuty.nowy.pdf”

II. W dokumentacji projektowej w części „Projekt budowlany - kompedium architektura + 
instalacje  sanitarne+ elektryczne rysunki” /zakładka   „Załacznik  nr  2D c.d Projekt 
budowlany  -  kompedium  architektura  +  instalacje  sanitarne+  elektryczne rysunki” 
dokonuje się następujących zmian:

1.   Załącza się następujące rysunki (pliki):
a) „D_04_daszek zewnetrzny.pdf”
b)  „D-05 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf”
c)  „D-06 ŁACZNIK-SCIANKA.pdf”
d)  „D-07 STOLARKI DRZWI SZKLANE.pdf”
e)  „D-07A drzwi. nowe.pdf”
f) „D-07B_ZESTAWIENIE DRZWI.pdf”
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http://www.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/przetarg-materialy/zalacznik_nr_2D_Elementy_konstrukcyjne_dokumentacji_wykonawczej.zip
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http://www.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/przetarg-materialy/Zalacznik_nr_2D_c_d_Projekt%20budowlany_kompedium_architektura_inatalacje_sanitarne_elektryczne.zip
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/przetarg-materialy/Zalacznik_nr_2D_c_d_Projekt%20budowlany_kompedium_architektura_inatalacje_sanitarne_elektryczne.zip
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/przetarg-materialy/Zalacznik_nr_2D_c_d_Projekt%20budowlany_kompedium_architektura_inatalacje_sanitarne_elektryczne.zip
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/przetarg-materialy/Zalacznik_nr_2D_c_d_Projekt%20budowlany_kompedium_architektura_inatalacje_sanitarne_elektryczne.zip
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/przetarg-materialy/zalacznik_nr_2D_Elementy_konstrukcyjne_dokumentacji_wykonawczej.zip
http://www.muzeumkarkonoskie.pl/uploads/images/przetarg-materialy/zalacznik_nr_2D_Elementy_konstrukcyjne_dokumentacji_wykonawczej.zip


2.   Nizej wymienione rysunki (pliki), nie dotyczą przedmiotu zamówienia:
a) „D_04_DASZEK ZEWNETRZNY.pdf”
b) „D_05_ZEST-STOL-OKNA.pdf”
c) „D_06_1_ZEST-STOL-DRZWI-ALU.pdf”
d) „D_06_2_ZEST-STOL-DRZWI-WEW.pdf”
e) „D_06_3_ZEST-STOL-DRZWI-WEW.pdf”
f) „D_07_ZEST-STOL-OKIENNEJ.pdf”

Załączniki do Modyfikacji 3:

1. Rysunek /plik/ „K-02 - konstr.łącznika-przekroje.nowe.pdf”,
2. Rysunek /plik/ „K-05 - łacznik - szczegóły konstr.3.nowy.pdf”
3. Rysunek /plik/ „K-01-konstr.łącznika-rzuty.nowy.pdf”
4. Rysunek /plik/ „D_04_daszek zewnetrzny.pdf”
5. Rysunek /plik/  „D-05 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ.pdf”
6. Rysunek /plik/ „D-06 ŁACZNIK-SCIANKA.pdf”
7. Rysunek /plik/  „D-07 STOLARKI DRZWI SZKLANE.pdf”
8. Rysunek /plik/  „D-07A drzwi. nowe.pdf”
9. Rysunek /plik/ „D-07B_ZESTAWIENIE DRZWI.pdf”

Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze
/-/ Gabriela Zawiła
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