
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 109250-2015 z dnia 2015-05-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pilchowice

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dachu (z wyłączeniem

segmentów K, Ł, L, F, H, I) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy przy ul. Leopolda Miki 37 w zakresie:

demontaż istniejącego pokrycia...

Termin składania ofert: 2015-05-26

Numer ogłoszenia: 126778 - 2015; data zamieszczenia : 27.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  109250 - 2015 data 11.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, fax. 32 235 69 38.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4.

W ogłoszeniu jest:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z wymianą dachu

(z wyłączeniem segmentów K, Ł, L, F, H, I) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy przy ul. Leopolda Miki

37 w zakresie: demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy płaskiej ocynkowanej malowanej,

demontaż rynien dachowych i rur spustowych, demontaż instalacji odgromowej, wyburzenie kominów do

poziomu dachu, wymiana poszycia dachowego z desek pełnych, zabezpieczenie ogniochronne istniejących

krokwi dachowych oraz nowych łat i kontrłat, wykonanie nowego deskowania dachu, obudowa boków lukarn na

rusztowaniu drewnianym z płyt OSB gr.22 mm, pokrycie dachu i boków lukarn z blachy ocynkowanej na rąbek

stojący, murowanie kominów, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych, montaż instalacji

odgromowej (również na segmencie L wraz z kompletem badań dla wszystkich części dachu, całą instalację

odgromową), montaż stopni i ławek kominiarskich, płotków przeciwśniegowych, wymiana uszkodzonej stolarki

okiennej, wymiana pasa nad- i pod-rynnowego oraz deski czołowej. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i

drzwiowej z dostosowaniem do przepisów ppoż. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w

dokumentacjach projektowych, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacjach Technicznych

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający, będąc

właścicielem wszelkich odpadów powstałych w wyniku wymiany pokrycia dachowego (złom stalowy),

zagospodaruje odpady stalowe we własnym zakresie. Inwestycja będzie prowadzona na czynnym obiekcie

oświatowym, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek zapewnić szczególne zabezpieczenie terenu i

prowadzenie robót uciążliwych dla otoczenia (hałas) w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Oferty z

rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z
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podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień

publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31. Podane dokładne określenia np. nazwy dostawców, producentów,

materiałów, urządzeń, ich elementów, nie oznaczają, że obowiązkowo należy je zaoferować. Zamawiający

dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez

niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez np.

dołączenie katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie

ewentualne uzgodnienia. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na okres 60

miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca

zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.

Wykonawca będzie składował złom z robót rozbiórkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..

W ogłoszeniu powinno by ć: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z

wymianą dachu (z wyłączeniem segmentów K, Ł, L, F, H, I) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Żernicy przy

ul. Leopolda Miki 37 w zakresie: demontaż istniejącego pokrycia dachowego z blachy płaskiej ocynkowanej

malowanej, demontaż rynien dachowych i rur spustowych, demontaż instalacji odgromowej, wyburzenie

kominów do poziomu dachu, wymiana poszycia dachowego z desek pełnych, zabezpieczenie ogniochronne

istniejących krokwi dachowych oraz nowych łat i kontrłat, wykonanie nowego deskowania dachu, obudowa

boków lukarn na rusztowaniu drewnianym z płyt OSB gr.22 mm, pokrycie dachu i boków lukarn z blachy

ocynkowanej na rąbek stojący, murowanie kominów, obróbki blacharskie, montaż rynien i rur spustowych,

montaż instalacji odgromowej (również na segmencie L wraz z kompletem badań dla wszystkich części dachu,

całą instalację odgromową), montaż stopni i ławek kominiarskich, płotków przeciwśniegowych, wymiana

uszkodzonej stolarki okiennej, wymiana pasa nad- i pod-rynnowego oraz deski czołowej. Wymiana zewnętrznej

stolarki okiennej i drzwiowej z dostosowaniem do przepisów ppoż. Szczegółowy zakres zamówienia został

opisany w dokumentacjach projektowych, stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ oraz Specyfikacjach

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający,

będąc właścicielem wszelkich odpadów powstałych w wyniku wymiany pokrycia dachowego (złom stalowy),

zagospodaruje odpady stalowe we własnym zakresie. Inwestycja będzie prowadzona na czynnym obiekcie

oświatowym, w związku z czym Wykonawca ma obowiązek zapewnić szczególne zabezpieczenie terenu i

prowadzenie robót uciążliwych dla otoczenia (hałas) w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych. Oferty z

rozwiązaniami równoważnymi: Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i

materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na wymogi ustawy Prawo

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) a zwłaszcza

art. 29 do 31. Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji

rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej

funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich

ewentualnie wymaganych uzgodnień. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany okres gwarancji był taki sam jak

okres rękojmi. Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na prace objęte niniejszą umową na minimalny okres 60

miesięcy licząc od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy. Wykonawca
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zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót.

Wykonawca będzie składował złom z robót rozbiórkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..
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