
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

ZA.271.34.2020 Gliwice,  20-05-2020 r.

nr kor. UM.469367.2020 

Dotyczy: Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej "NASZ DOM"
w Gliwicach przy ul. Derkacza 10

Zawiadomienie o modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia

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

1. W formularzu "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"
w rozdziale 3. Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3)

JEST:

(...)

Zadanie nr 1: Docieplenie przegród budowlanych
1.1. Cały dach z częściową wymianą konstrukcji i tarasami;
1.2. Docieplenie ścian (bez części podziemnej);
1.2a. Daszki nad balkonami
Zadanie 1.1. Cały dach z częściową wymianą konstrukcji i tarasami
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, ocieplenie dachu, częściową wymianę
konstrukcji, wymianę obróbek blacharskich, roboty izolacyjne i porządkowe
na tarasach. Szczegółowy zakres prac wg dokumentacji wykonawczej
i przedmiaru robót dla zadania 2 poz. 55-93/100-111. Pozycje STWiOR
odpowiednio w pozycjach przedmiarowych. Przedmiar jest elementem
pomocniczym do wyceny robót.
Zadanie 1.2. Docieplenie ścian
Termomodernizacja ścian budynku wełną mineralną i styropianem, wykonanie
nowych tynków, obróbek blacharskich. Prace wykonać zgodnie z projektem
wykonawczym i przedmiarem robót poz. 1-52 pozycje STWiOR w odpowiednich
pozycjach przedmiarowych.
Zadanie 1.2a. Daszki nad balkonami
Zakres prac obejmuje demontaż istniejących i wykonanie nowych zgodnie
z  dokumentac ją  i  p rzedmiarem robó t  poz .  94-99  pozyc je  STWiOR
w odpowiednich pozycjach przedmiarów.
Zadanie 2. Wymiana stolarki
Wymontowanie istniejących okien i drzwi zewnętrznych zgodnie z projektem
wykonawczym i  zamontowaniem nowej  s to lark i .  Zakres wg projektu
wykonawczego i przedmiaru poz. 1-24 nr STWiOR przy pozycjach przedmiaru.
Zadanie 3. Wykonanie instalacji solarnej
Zakres robót obejmuje zamontowanie instalacj i  solarnej  wg projektu
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wykonawczego
na powierzchni dachów. Wykonanie węzła solarnego i robót budowlanych –
pomocniczych. Zakres wg projektu wykonawczego i przedmiaru robót pozycje
1.1.1-1.1.32, 1.2.1.–1.2.33, 1.3.1.– 1.3.15
Zadanie 4. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
Zakres prac obejmuje demontaż oświetlenia świetlówkami i żarowego, montaż
oświetlenia w systemie lamp ledowych z wykorzystaniem istniejącego podłoża.
Zakres wg projektu wykonawczego i przedmiaru poz. 1-10 nr STWiOR przy
pozycjach przedmiaru.
Zadanie 5. Renowacja ścian fundamentowych
Zakres prac obejmuje odsłonięcie odkopowe ścian fundamentowych, wykonanie
izolacji poziomych, pionowych, izolacji termicznej. Po zasypaniu wykopów
uporządkowanie terenów zielonych i odtworzenie opaski i terenów utwardzonych
z kostki. Zakres zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót poz.
1-29 pozycje STWiOR do pozycji przedmiaru.

(...)

POWINNO BYĆ:

(...)

Zadanie nr 1: Docieplenie przegród budowlanych
1.1. Cały dach z częściową wymianą konstrukcji i tarasami;
1.2. Docieplenie ścian (bez części podziemnej);
1.2a. Daszki nad balkonami
Zadanie 1.1. Cały dach z częściową wymianą konstrukcji i tarasami
Zakres robót obejmuje roboty rozbiórkowe, ocieplenie dachu, częściową wymianę
konstrukcji, wymianę obróbek blacharskich, roboty izolacyjne i porządkowe
na tarasach. Szczegółowy zakres prac wg dokumentacji wykonawczej
i przedmiaru robót dla zadania 2 poz. 55-93/100-111 oraz przedmiaru
uzupełniającego dla zadania nr 1.1 (zakres dodatkowy).  Pozycje STWiOR
odpowiednio w pozycjach przedmiarowych. Przedmiar jest elementem
pomocniczym do wyceny robót.
Zadanie 1.2. Docieplenie ścian
Termomodernizacja ścian budynku wełną mineralną i styropianem, wykonanie
nowych tynków, obróbek blacharskich. Prace wykonać zgodnie z projektem
wykonawczym i przedmiarem robót poz. 1-52 pozycje STWiOR w odpowiednich
pozycjach przedmiarowych oraz przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 1.2
(zakres dodatkowy).
Zadanie 1.2a. Daszki nad balkonami
Zakres prac obejmuje demontaż istniejących i wykonanie nowych zgodnie
z  dokumentac ją  i  p rzedmiarem robó t  poz .  94-99  pozyc je  STWiOR
w odpowiednich pozycjach przedmiarów.
Zadanie 2. Wymiana stolarki
Wymontowanie istniejących okien i drzwi zewnętrznych zgodnie z projektem
wykonawczym i  zamontowaniem nowej  s to lark i .  Zakres wg projektu
wykonawczego i przedmiaru poz. 1-24 nr STWiOR przy pozycjach przedmiaru
oraz przedmiaru uzupełniającego dla zadania nr 2 (zakres dodatkowy
i zamienny).
Zadanie 3. Wykonanie instalacji solarnej
Zakres robót obejmuje zamontowanie instalacj i  solarnej  wg projektu
wykonawczego
na powierzchni dachów. Wykonanie węzła solarnego i robót budowlanych –
pomocniczych. Zakres wg projektu wykonawczego i przedmiaru robót pozycje
1.1.1-1.1.32, 1.2.1.–1.2.33, 1.3.1.– 1.3.15
Zadanie 4. Modernizacja oświetlenia wewnętrznego
Zakres prac obejmuje demontaż oświetlenia świetlówkami i żarowego, montaż
oświetlenia w systemie lamp ledowych z wykorzystaniem istniejącego podłoża.
Zakres wg projektu wykonawczego i przedmiaru poz. 1-10 nr STWiOR przy
pozycjach przedmiaru.
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Zadanie 5. Renowacja ścian fundamentowych
Zakres prac obejmuje odsłonięcie odkopowe ścian fundamentowych, wykonanie
izolacji poziomych, pionowych, izolacji termicznej. Po zasypaniu wykopów
uporządkowanie terenów zielonych i odtworzenie opaski i terenów utwardzonych
z kostki. Zakres zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarem robót poz.
1-29 pozycje STWiOR do pozycji przedmiaru.

(...)

2. W związku z powyższym do dokumentacji zawartej w ZAŁĄCZNIKU NR 6
do SIWZ - "dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robót budowlanych" wprowadza się  przedmiar uzupełniający dla
zadania nr 1.1 - cały dach z częściową wymianą konstrukcji i tarasami,
przedmiar uzupełniający dla zadania nr 1.2 - docieplenie ścian oraz
przedmiar uzupełniający dla zadania nr 2 - wymiana stolarki.

ZAŁĄCZNIKI:

1) przedmiar uzupełniający dla zadania nr 1.1 - cały dach z częściową wymianą
konstrukcji i tarasami,

2) przedmiar uzupełniający dla zadania nr 1.2 - docieplenie ścian,

3) przedmiar uzupełniający dla zadania nr 2 - wymiana stolarki.

     Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 29-05-2020 r. do godz. 09:00.
     Otwarcie ofert odbędzie sie w siedzibie zamawiającego - sala 254
w dniu 29-05-2020 r. o godz. 12:00.

Z poważaniem

Jolanta Górecka-Wróbel

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Kopia aa.
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