
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.36.2020 Gliwice,  04-09-2020 r.

nr kor.

Dotyczy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia - modernizacja budynku
przy ul. ks. Ziemowita 12

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

     Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publ icznych ( t . j .  Dz.  U.  z  2019 r .  poz.  1843 z późn.  zm.) ,  w imieniu
zamawiającego informuję, że specyfikacja istotnych warunków zamówienia
została zmodyfikowana w następujący sposób:

1. Dokonuje się modyfikacji ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ - dokumentacja
projektowa i  specyfikacja techniczna wykonania i  odbioru robót
budowlanych, opublikowanego w 5 plikach (cz. 1 -5), zgodnie z modyfikacją
SIWZ z dnia 21.08.2020 r.  poprzez:

1.1. zmianę zapisu pkt. 8.2 opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego
branży sanitarnej (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„- chłodnica freonowa”
na:
„- chłodnica freonowa jednosekcyjna”

1.2. zmianę zapisu pkt. 8.2 opisu technicznego tomu III projektu wykonawczego
branży sanitarnej (cz. 4 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„- chłodnica freonowa”
na:
„- chłodnica freonowa dwusekcyjna”

1.3. zmianę zapisu pozycji 1.5.53 z przedmiaru robót tomu II branży sanitarnej
(cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Zawór termostatyczny prosty, z ciągłą, ukrytą nastawą wstępną, niklowany dn15,
z głowicą termostatyczną z czujnik iem cieczowym z automatycznym
zabezpieczeniem przed zamarznięciem instalacji c.o. – 193 szt”
na:
„Zawór termostatyczny prosty, z ciągłą, ukrytą nastawą wstępną, niklowany dn15,
z głowicą termostatyczną z czujnik iem cieczowym z automatycznym
zabezpieczeniem przed zamarznięciem instalacji c.o. – 195 szt”

1.4. zmianę zapisu pozycji 1.5.54 z przedmiaru robót tomu II branży sanitarnej
(cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Zawór grzejnikowy powrotny prosty, niklowany dn15 – 193 szt”
na:
„Zawór grzejnikowy powrotny prosty, niklowany dn15 – 195 szt”
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1.5. dodanie następującego zapisu do pkt. 7. „Zewnętrzna instalacja kanalizacji
deszczowej” opisu technicznego tomu I projektu wykonawczego branży sanitarnej
(cz. 2 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Zbiornik retencyjny wykonać jako tworzywowy (PEHD)”

1.6. dodanie następującego zapisu do pkt. 4.3 „Główny Punkt Dystrybucyjny
(GPD)” opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego branży elektrycznej
(cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Istniejący światłowód, zakończony w starej pracowni komputerowej, należy
przełożyć do nowego GPD. Światłowód ma wystarczającą długość, jest kablem
jednomodowym, 12 włóknowym, zakończonym złączami typu SC/APC
w przełącznicy”

1.7. dodanie następującego zapisu do pkt. 4.3 „Główny Punkt Dystrybucyjny
(GPD)” opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego branży elektrycznej
(cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Pomiędzy GPD1 (budynek szkoły), a GPD2 (sala koncertowa) należy ułożyć
światłowód jednomodowy, 12 włóknowy, 9/125um, prowadzony w rurze
osłonowej HDPE 40x3,7. Orientacyjna długość nowego toru transmisyjnego
wynosi 100 metrów”

1.8. dodanie pozycji 1.12.3 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz. 5
ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Dostawa i montaż akudyfuzorów dla sal nauczania indywidualnego zgodnych
z projektem architektury - 109 szt.”

1.9. dodanie pozycji 1.5.2.13 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz.
5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Montaż odbojnic drzwiowych 172 szt”

1.10. dodanie pozycji 1.6.2.6 do przedmiaru robót tomu III branży budowlanej (cz.
5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Montaż odbojnic drzwiowych 24 szt”

1.11. zmianę zapisu pozycji 1.10.1.2.2 z przedmiaru robót tomu III branży
budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Wykonanie zabiegu odsolenia, w miejscach występowania soli (przyjęto 0,5%
powierzchni elewacji) – 3,11 m2”
na:
„Wykonanie zabiegu odsolenia, w miejscach występowania soli (przyjęto 8,0%
powierzchni elewacji) –49,74 m2”

1.12. zmianę zapisu pozycji 1.9.1.2.8 z przedmiaru robót tomu II branży
budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Uzupełnienie ubytków w elewacji z cegły klinkierowej (przyjęto 0,5% powierzchni
elewacji do uzupełnienia) Anlogia – 16,08 m2”
na:
„Uzupełnienie ubytków w elewacji z cegły klinkierowej (przyjęto 4,0% powierzchni
elewacji do uzupełnienia) Analogia – 128,68 m2”

1.13. zmianę zapisu pozycji 1.9.1.2.12 z przedmiaru robót tomu II branży
budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Wypełnienie nierówności wątku ceglanego i ubytków spoin za pomocą zaprawy
wapienno- piaskowej z dodatkiem białego cementu (przyjęto 0,5% powierzchni
elewacji do uzupełnienia) – analogia – 16,08 m2”
na:
„Wypełnienie nierówności wątku ceglanego i ubytków spoin za pomocą zaprawy
wapienno- piaskowej z dodatkiem białego cementu (przyjęto 4,0% powierzchni
elewacji do uzupełnienia) – analogia – 128,68 m2”

2/4



1.14. dodanie pozycji 1.7.1.3 do przedmiaru robót tomu II branży budowlanej (cz.
5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Naprawa posadzki lastryko w miejscach stycznych z nowymi posadzkami – 60
m2”

1.15. zmianę zapisu pozycji 1.1.3.5 z przedmiaru robót tomu II branży budowlanej
(cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad
5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% całkowitej powierzchni
z wyłączeniem piwnic - 4 695,98 m2”
na:
„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2,
z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 60% całkowitej powierzchni
z wyłączeniem piwnic – 8159,28 m2”

1.16. zmianę zapisu pozycji 1.1.3.6 z przedmiaru robót tomu II branży budowlanej
(cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,
ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 10% całkowitej
powierzchni z wyłączeniem piwnic - 1 229,90 m2”
na:
„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,
ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 30% całkowitej
powierzchni z wyłączeniem piwnic - 1 589,72 m2”

1.17. zmianę zapisu pozycji 1.2.3.4 z przedmiaru robót tomu III branży
budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2,
z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 20% całkowitej powierzchni (pod
widownią skucie całkowite) - 203,23 m2”
na:
„Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2,
z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 60% całkowitej powierzchni (pod
widownią skucie całkowite) – 450,61 m2”

1.18. zmianę zapisu pozycji 1.2.3.5 z przedmiaru robót tomu III branży
budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ) z:
„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,
ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 10% całkowitej
powierzchni z wyłączeniem pomieszczeń z sufitami podwieszanymi - 6,57 m2”
na:
„Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,
ponad 5·m2, z zaprawy cementowo-wapiennej - przyjęto 30% całkowitej
powierzchni z wyłączeniem pomieszczeń z sufitami podwieszanymi – 19,70 m2”

1.19. dodanie następującego zapisu do pkt. 5.2.5 „Zasilanie podstawowe
i awaryjne” opisu technicznego tomu II projektu wykonawczego branży
elektrycznej (cz. 3 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ):
„Zasilacz UPS dla potrzeb CCTV powinien spełniać następujące parametry:
- system montażu: RACK 19”
- moc nominalna: 1000 kVA,
- czas podtrzymania (100% obciążenia): 30 min”

1.20. usunięcie wszystkich pozycji z działu 1.11.1 z przedmiaru robót tomu II
branży budowlanej (cz. 5 ZAŁĄCZNIKA NR 6 do SIWZ): „Technologia kuchni -
wszystkie urządzenia zgodnie z projektem technologii ”.

2.  W rozdziale 3.  Opis przedmiotu zamówienia część I I I .  Zmiany
do dokumentacji projektowej i inne wymagania Zamawiającego dodaje się
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punkt 14 w następującym brzmieniu:
"14. Z przedmiotu umowy z Wykonawcą wyłącza się rozbiórkę istniejącego
garażu blaszanego, pełniącego funkcję wiaty śmietnikowej. Obiekt ten zostanie
przeniesiony przez Zespół Szkół Samochodowych w inną lokalizację, poza teren
inwestycji w terminie do 15 września 2020 r.”.

3. § 14 ust. 6 pkt 1) ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SIWZ - wzór umowy otrzymuje
następujące brzmienie: "1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z
wszystkimi modyfikacjami oraz udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami
na zapytania wykonawców);".

Z poważaniem

Katarzyna Ługowska

Zastępca Naczelnika Wydziału Zamówień
Publicznych

Kopia aa.
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