Domaniewice, 01.06.2017 r.
Gmina Domaniewice
ul. Główna 2
99-434 Domaniewice
Uczestnicy postępowania
PZ.271.2.2017
PZ.271.2.2017
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem
przedszkola w wyniku przekształcenia oddziałów przedszkolnych zorganizowanych
w szkole podstawowej”

MODYFIKACJA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4,6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), dalej zwaną ustawą Pzp , Zamawiający dokonuje
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce w którym znajduje się zmieniany tekst:
§ 5 ust 1 pkt. f ,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Treść przed zmianą:
e) POSADZKI W SALACH DZIECIĘCYCH:

-

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych wraz z cokolikami
wys.15cm: 254.07 m2.

f) POSADZKA W KORYTARZACH I HOLACH:
- Gruntowanie podłoży posadzek preparatem gruntującym - powierzchnie poziome (pod
posadzkę z gresu): 252.29 m2.
- Posadzki jednobarwne z antypoślizgowych płytek kamionkowych GRES o wym.
30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm: 252.29 m2.
Treść po zmianie:
e) POSADZKI W SALACH DZIECIĘCYCH:

-

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych wraz z cokolikami
wys.10cm: 254.07 m2.

f) POSADZKA W KORYTARZACH I HOLACH:
- Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej na podłożu
niechłonnym: 274,00 m2

- Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV gr. 2,0 mm wraz z
cokolikiem wys. 10 cm: 274,00 m2
- Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych: 274,00 m2
§ 6 ust 1 ,,TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA, RĘKOJMIA „
Treść przed zmianą:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie – do dnia 07.08.2017 r.
Treść po zmianie:
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie – do dnia 11.08.2017 r.
§ 17 ust. 1,2,4 ,,SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT”
Treść przed zmianą:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie
Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 8
(Sekretariat), do dnia 07.06.2017 r. do godz. 1000.
2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco:
Nadawca:
…………………………..…..
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:
URZĄD GMINY W DOMANIEWICACH
UL. GŁÓWNA 2, 99-434 DOMANIEWICE
Oferta na roboty budowlane:

„Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. przed 07.06.2017 r. przed godz.
10:15

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 10, w dniu 07.06.2017 r. o
godz. 1015

Treść po zmianie:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/zamkniętej kopercie w: Urzędzie
Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice, pokój nr 8
(Sekretariat), do dnia 09.06.2017 r. do godz. 900.
2. Koperta z ofertą powinna być oznakowane następująco:

Nadawca:
…………………………..…..
nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:
URZĄD GMINY W DOMANIEWICACH
UL. GŁÓWNA 2, 99-434 DOMANIEWICE
Oferta na roboty budowlane:

„Remont pomieszczeń w związku z utworzeniem przedszkola w wyniku przekształcenia
oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej”
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT tj. przed 09.06.2017 r. przed godz. 9:15

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 10, w dniu 09.06.2017 r. o
godz. 915
Załącznik nr 1 ,,Formularz ofertowy wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego”
Treść przed zmianą:
Zobowiązuję się wykonać zamówienie nie później niż do dnia 07.08.2017 r.
Treść po zmianie:
Zobowiązuję się wykonać zamówienie nie później niż do dnia 11.08.2017 r.

Załącznik nr 4 ,,Wzór Umowy nr ……… 2017”
§ 3 ust 1 pkt.1.2 - ,,Termin wykonania zamówienia”
Treść przed zmianą:
1.2. termin zakończenia robót budowlanych do dnia 07.08.2017 r.
Treść po zmianie:
1.2. termin zakończenia robót budowlanych do dnia 11.08.2017 r.
Załącznik nr 9 ,,Dokumentacja projektowa”:
-pkt. 3 ppkt. 3.5, 3.6 - ,,SPECYFIKIACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH”
Treść przed zmianą:
3.5. Posadzki w salach dziecięcych
W pięciu salach dziecięcych oraz z gabinecie dyrektora należy wymienić wykładziny
podłogowe. Projekt zakłada w tych pomieszczeniach zerwanie z podłogi starej wykładziny

rulonowej PCW oraz znajdujących się pod nią płytek PCW. Zdemontowaniu podlegają
również drewniane cokoliki na ścianach.
Na tak powstałym podłożu posadzkowym należy wykonać w tych pomieszczeniach wylewkę
samopoziomującą . Na przygotowanym w ten sposób podłożu ułożona będzie wykładzina
rulonowa PCV gr. 2,5 mm z wywinięciem na ściany cokolika wys. 10 cm. Kolor wykładzin w
poszczególnych salach do uzgodnienia z użytkownikiem.
3.6. Posadzka na korytarzach i hollach
Aktualnie na korytarzach i hollach wykonana jest posadzka z lastryka szlifowanego. Projekt
zakłada wykonanie na istniejącym podłożu nowej posadzki z płytek gresowych
antypoślizgowych w kolorze jasnym na zaprawie klejowej. Uprzednio należy istniejącą
posadzkę lastrykową zagruntować odpowiednim preparatem gruntującym.
Treść po zmianie:
3.5. Posadzki w salach dziecięcych
W pięciu salach dziecięcych oraz z gabinecie dyrektora należy wymienić wykładziny
podłogowe. Projekt zakłada w tych pomieszczeniach zerwanie z podłogi starej wykładziny
rulonowej PCW oraz znajdujących się pod nią płytek PCW. Zdemontowaniu podlegają
również drewniane cokoliki na ścianach.
Na tak powstałym podłożu posadzkowym należy wykonać w tych pomieszczeniach wylewkę
samopoziomującą . Na przygotowanym w ten sposób podłożu ułożona będzie wykładzina
rulonowa PCV gr. 2,0 mm z wywinięciem na ściany cokolika wys. 10 cm. Kolor wykładzin
w poszczególnych salach do uzgodnienia z użytkownikiem.
Parametry wykładziny rulonowej PCV :
-gramatura ≤ 2720 g
-grubość całkowita 2,0 mm
-grubość warstwy użytkowej 2,0 mm
-wgięcia resztkowe 0,02 mm
-klasa antypoślizgowa R 9
-wzór bezkierunkowy
-nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przez cały okres użytkowania
3.6. Posadzka na korytarzach i hollach
Aktualnie na korytarzach i hollach wykonana jest posadzka z lastryka szlifowanego. Projekt
zakłada wykonanie na istniejącym podłożu nowej posadzki z wykładziny rulonowej PCV gr.
2,0 mm z wywinięciem na ściany cokolika wys. 10 cm. Uprzednio należy na istniejącej
posadzce wykonać szlifowaną wylewkę samopoziomującą na podłoże niechłonne.
Parametry wykładziny rulonowej PCV :
-gramatura ≤ 2720 g
-grubość całkowita 2,0 mm
-grubość warstwy użytkowej 2,0 mm
-wgięcia resztkowe 0,02 mm
-klasa antypoślizgowa R 9
-wzór bezkierunkowy
-nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń przez cały okres użytkowania

-pkt. 5 39 d.5, 6 41 d.6 i 42 d.6 ,,Przedmiar”:
Treść przed zmianą:
5
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d.5
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6
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42
d.6

NNRNKB 202
2806-05

POSADZKI W SALACH DZIECIĘCYCH
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
rulonowych PCV gr. 2,5 mm wraz z cokolikami
wys.15 cm
POSADZKA W KORYTARZACH I HOLLACH
(z.VII) Gruntowanie podłoży posadzek preparatem
gruntującym - powierzchnie poziome (pod
posadzkę z gresu)
(z.VI) Posadzki jednobarwne z antypoślizgowych
płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na
zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

254.070

0.00

0.00

m2

252.290

0.00

0.00

m2

252.290

0.00

0.00

m2

254.070

0.00

0.00

m2

274.000

0.00

0.00

Treść po zmianie:
POSADZKI W SALACH DZIECIĘCYCH
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
rulonowych PCV gr. 2,0 mm wraz z cokolikami
wys.10 cm
POSADZKA W KORYTARZACH I HOLLACH
(z.VII) Warstwa wyrównująca i wygładzająca z
zaprawy samopoziomującej

5
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KNNR 2
1206-02

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych
rulonowych PCV gr. 2,0 mm wraz z cokolikami
wys. 10 cm

m2

274.000

0.00

0.00

43
d.6

KNNR 2
1206-07

Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw
sztucznych

m2

274.000

0.00

0.00

-pkt 5 (,,Zakres projektowanych prac remontowych”) myślnik drugi i trzeci ,,Opis
techniczny”
Treść przed zmianą:
- usunięcie z podłogi w salach dziecięcych starej wykładziny rulonowej i wykonanie wylewki
samopoziomującej a następnie ułożenie nowej wykładziny rulonowej PCV gr. 2,5 mm wraz z
cokolikiem na ścianach do wys. 15 cm.
- ułożenie nowej podłogi w korytarzach i hollach z antypoślizgowych płytek gresowych na
zaprawie klejowej na istniejącej posadzce z lastryka szlifowanego,
Treść przed zmianą:
-usunięcie z podłogi w salach dziecięcych starej wykładziny rulonowej i wykonanie wylewki
samopoziomującej a następnie ułożenie nowej wykładziny rulonowej PCV gr. 2,0 mm wraz z
cokolikiem na ścianach do wys. 10 cm
-ułożenie nowej podłogi w korytarzach i hollach z antypoślizgowej wykładziny rulonowej
PCV gr. 2,0 mm wraz z wylewką samopoziomującą na istniejącej posadzce z lastryka
szlifowanego wraz z cokolikiem wys. 10 cm na ścianach.

