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Zmiany do SIWZ 

 

dotyczące postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, 

którego przedmiotem jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  

w Nieborowicach” 

 

W związku z brakiem opisu przedmiotu zamówienia w siwz należy w pkt 3 ppkt 2 dodać 

następujący zapis:  

 

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja Publicznego Przedszkola  

w Nieborowicach”. 

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania 

wszelkich robót związanych z termomodernizacją Publicznego Przedszkola w Nieborowicach 

opisanych w dokumentacji przetargowej, łącznie z kompletnym malowaniem wszystkich 

pomieszczeń budynku, kafelkowaniem pomieszczeń kuchni i sanitariatów wraz z wymianą 

armatury sanitarnej i stolarki drzwiowej oraz renowacją parkietu w pomieszczeniu świetlicy 

wiejskiej, z robotami pośrednio lub bezpośrednio wynikającymi z zakresu prowadzonych prac 

łącznie z próbami, badaniami i sprawdzeniami wynikającymi z przepisów, wniosków 

Nadzoru Inwestorskiego bądź też Zamawiającego. W zakresie prowadzonych Prac 

Wykonawca opracuje wszelką konieczną dokumentację powykonawczą realizowanych robót.  

 

 Zamawiający przewiduje realizację zadania ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 Wykonawca dostarczy na pisemna prośbę Zamawiającego wszelkie niezbędne dane do 

wniosków i rozliczeń finansowych koniecznych z tytułu dodatkowego zewnętrznego 

współfinansowania inwestycji. 

 

Roboty budowlane będą prowadzone na czynnym obiekcie oświatowym  

w związku z czym Wykonawca zachowa wzmożoną kontrol ę bezpieczeństwa 

wykonywanych robót oraz dostosuje harmonogram robót do pracy obiektu. 



 

 

W zakres prac wchodzić będą m. in.: 

 

Demontaże i rozbiórki oraz roboty przygotowawcze 

• Rozbiórka istniejącego komina stalowego 

• Demontaż istniejącej instalacji odgromowej 

• Demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi oraz wszystkimi 

elementami umieszczonymi na dachu (wywiewki, urządzenia techniczne, kominy) 

• Demontaż rynien i rur spustowych oraz zewnętrznej obudowy więźby dachowej 

• Demontaż istniejącej wewnętrznej i zewnętrznej stolarki drzwiowej wskazanej  

w projekcie 

• Demontaż wskazanej stolarki okiennej 

• Demontaż urządzeń istniejących w kotłowni węglowej wraz z podestami 

• Demontaż wewnętrznej instalacji CO wraz z grzejnikami i obudowami 

• Demontaż parapetów zewnętrznych 

• Demontaż wszelkich elementów na elewacjach np. tablice informacyjne 

• Wykonanie pozostałych niezbędnych demontaży i rozbiórek 

• Wszelkie roboty przygotowawcze 

 

Roboty budowlane i sanitarne 

• termomodernizacja/wykonanie docieplenia ścian wraz z robotami wykończeniowymi 

• termomodernizacja/wykonanie docieplenia stropodachów oraz dachów 

• zmiana źródła ogrzewania na pompę ciepła – montaż pomp ciepła wraz z niezbędnymi 

instalacjami oraz armaturą 

• montaż gruntowych wymienników ciepła obsługujących projektowane pompy 

• wymiana wewnętrznej instalacji CO wraz z wymianą grzejników oraz montażem 

nowych obudów 

• adaptacja i remont istniejących pomieszczeń technicznych i kotłowni dla potrzeb 

lokalizacji pomp ciepła 

• wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji zasilania pomp ciepła 

• wymiana wskazanej stolarki okiennej 

• wymiana wskazanej stolarki drzwiowej 

• wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachowej 



 

• wykonanie niezbędnej impregnacji konstrukcji dachowej 

• remont/wymiana pokrycia dachu wraz z wymianą wywietrzników na dachu 

• remont/wymiana posadzki na wszystkich podestach wejściowych (w tym również 

tarasach) 

• remont/wymiana obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych 

• remont/wymiana rynien i rur spustowych 

• remont/wymiana instalacji odgromowej 

• budowa zadaszenia nad wejściem 

• wykonanie innych niezbędnych robót budowlanych 

 

Roboty elektryczne 

• Linia zasilająca budynek kotłowni, 

• Rozdzielnica elektryczna kotłowni, 

• Instalacja oświetlenia podstawowego, 

• Instalacja oświetlenia awaryjnego, 

• Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 

• Instalacja zasilania odbiorników związanych z technologią kotłowni, 

• Instalacja odgromowa, 

• Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

• Ochrona przeciwporażeniowa, 

• Ochrona przeciwprzepięciowa. 

W ramach składanej oferty ryczałtowej Wykonawca skalkuluje również następujące 

roboty:  

• Roboty zabezpieczające 

• Roboty odtworzeniowe i naprawcze po robotach budowlanych i instalacyjnych 

• Kompletne odmalowanie wszystkich pomieszczeń wewnętrznych 

budynku(ściany i sufity) 

• Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury  

i stolarki drzwiowej (stolarka drzwiowa zgodnie z rysunkiem zamiennym),  

– ściany, podłogi. 

• Renowację parkietu w pomieszczeniu świetlicy wiejskiej (cyklinowanie  

i ułożenie nowych powłok lakierniczych) 

 



 

W zakresie standardów dla n/w robotach informujemy, że: 

- w zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wyceni wszelkie czynności, nadzory 

branżowe, środki zabezpieczające mienie, wyposażenie, prawa osób trzecich lub inwestora 

niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby 

mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót 

- w zakresie robót "odtworzeniowych i naprawczych", wszelkie roboty związane z naprawami 

po wykonywanych pracach i przywróceniem stanu sprzed realizacji prac uzupełnieniem 

przekuć, wypełnieniem bruzd, odtworzeniem tynków, mycie zabrudzonych powierzchni  

i inne roboty towarzyszące. 

-w zakresie "kompletnego odmalowania wszystkich pomieszczeń budynku (ściany, sufity) 

należy przewidzieć: zmycie, przetarcie, szpachlowanie nierówności, zagruntowanie  

i nałożenie 2  lub większej ilości warstw farby w celu uzyskania dobrego krycia oraz inne 

roboty towarzyszące. Do malowania należy użyć farb o odporności na szorowanie na mokro 

co najmniej: klasa I wg PN-EN 13300, kolorystyka do uzgodnienia z użytkownikiem. 

 

-w zakresie "Kafelkowanie pomieszczeń sanitarnych i kuchni wraz z wymianą armatury  

i stolarki drzwiowej - ściany i podłogi", należy przewidzieć demontaż armatury, ceramiki 

stolarki drzwiowej, skucie płytek montaż nowych płytek na kleju montaż nowej armatury   

i ceramiki sanitarnej, przeróbkę podejść jeśli konieczna, zakupu baterii i inne roboty 

towarzyszące. 

- płytki na ścianach szkliwione o nasiąkliwości po wypaleniu 3%-6% , wzór i rozmiar do 

ustalenia z Zamawiającym przed montażem minimalny rozmiar płytki 20cm 

 - płytki na podłogach antypoślizgowe R11, klasa PEI minimum III, minimalny rozmiar płytki 

20 cm 

 - drzwi do kabin WC w systemie lekkim płyt z litego laminatu HPL bądź płyt wiórowych P5 

przy czym można wykorzystać istniejące ściany dzielenia kabiny ustępowych 

 - przed montażem wykonawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów 

baterii do wyboru dostosowanych do funkcji pomieszczenia 

- Przed montażem Wykonawca przedstawi do wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów 

ceramiki sanitarnej do wyboru dostosowanej do funkcji pomieszczenia, przewiduje się 

unifikację tj. jednolitość wyposażenia 

- drzwi do sanitariatów i kuchni laminowane płyta pełna wzmocniona okleina z warstwa  

o podwyższonej trwałości, wzór do uzgodnienia z Zamawiającym. 



 

- W zakresie renowacji parkietu w pomieszczeniu świetlicy Wiejskiej (cyklinowanie  

i ułożenie nowych powłok lakierniczych) tj. Cyklinowanie dla wyrównania powierzchni  

i usunięcia starych powłok lakierniczych, oczyszczenie, zagruntowanie i nałożenie min  

3 warstw lakieru poliuretanowego. 

- Ceramikę sanitarną należy uwzględnić w wycenie - ceramika biała z powłoką standardową, 

dostosowana do pomieszczenia, deski sedesowe wolno opadające. Wykonawca przedstawi do 

wyboru Zamawiającemu co najmniej 5 typów ceramiki sanitarnej do wyboru dostosowanej do 

funkcji pomieszczenia, przewiduje się maksymalną unifikację tj. jednolitość wyposażenia  

w pomieszczeniu. 

- Zamawiający informuje, że nie powstaną odrębne projekty na w/w roboty. 

3. 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. 

4. 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. 

 

Jednocześnie Zmawiający umoeszcz nowy poprawiony w powyższym zakresie wzór 

umowy. 

 

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie powodują one konieczności wydłużenia terminu składania ofert. 

 

Kierownik Inwestycji  

i Zamówień Publicznych 

Joanna Kruczyńska 


