Domaniewice, 17.07.2017 r.
Gmina Domaniewice
ul. Główna 2
99-434 Domaniewice
Uczestnicy postępowania
PZ.271.6.2017
PZ.271.6.2017
Dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej”
MODYFIKACJA NR 1
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zgodnie z art. 38 ust. 4 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, 2 i 12,,OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”
Treść przed zmianą:
§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie i rozbudowie
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Rogóźno gm. Domaniewice zlokalizowanego na
terenie działek oznaczonych nr ewid. 1041/1 i 1042/1. Istniejący budynek OSP w Rogóźnie jest
obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym. W
budynku zlokalizowane są trzy pomieszczenia: garaż o pow. 64,4m2, magazyn o pow. 13,0m2 i
sala zebrań o pow. 73,0m2. Szczegółową inwentaryzację tego budynku pokazano w części
graficznej projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Stan techniczny
i użytkowy elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku jest dobry co pozwala na jego
przebudowę
i rozbudowę w kierunku południowym i zachodnim.
W ramach przebudowy nastąpi całkowity demontaż drewnianej więźby dachowej oraz nowe
pokrycie dachowe z blachodachówki. Na istniejącym stropie wykonana zostanie nowa warstwa
izolacji termicznej z wełny mineralnej. Zamontowane zostaną nowe wrota garażowe. Wykonana
zostanie nowa ścianka działowa po wyburzeniu ścianki istniejącej. Rozbudowa nastąpi w kierunku
południowym i zachodnim. Od strony zachodniej zostanie dobudowany garaż funkcjonalnie
połączony z pomieszczeniami istniejącego budynku. W kierunku południowym nastąpi dalsza
rozbudowa budynku. Po wykonaniu przebudowy i rozbudowy obiekt stanowił będzie razem
funkcjonalną całość.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy :
- I etap obejmuje:
1). Roboty rozbiórkowe (budynek istniejący)
2). Roboty ziemne

3). Ławy i ściany fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową i cieplną
4). Ściany konstrukcyjne i działowe
5). Elementy konstrukcyjne : strop gęstożebrowy, rdzenie stropu, wieńce, wymian, belki,
rdzenie ścian
6). Konstrukcje stalowe
7). Dach
8). Izolacje i obróbka stropów płytą g/k
9.) Stolarka okienna i drzwiowa
- II etap obejmuje:
1). Tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie
2). Posadzki
3). Ocieplenie ścian budynku
4). Rusztowania
5). Roboty zewnętrzne
6). Utwardzenie terenu
7). Brama wjazdowa, furtka i ogrodzenie terenu
8). Wyposażenie świetlicy
12. Oznaczenie wg CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

Treść po zmianie:
§ 5 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: przebudowie i rozbudowie
istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w m. Rogóźno gm. Domaniewice zlokalizowanego na
terenie działek oznaczonych nr ewid. 1041/1 i 1042/1. Istniejący budynek OSP w Rogóźnie jest
obiektem wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym z dachem dwuspadowym. W
budynku zlokalizowane są trzy pomieszczenia: garaż o pow. 64,4m2, magazyn o pow. 13,0m2 i
sala zebrań o pow. 73,0m2. Szczegółową inwentaryzację tego budynku pokazano w części
graficznej projektu budowlanego stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ. Stan techniczny
i użytkowy elementów konstrukcyjnych istniejącego budynku jest dobry co pozwala na jego
przebudowę i rozbudowę w kierunku południowym i zachodnim.
W ramach przebudowy i rozbudowy zaplanowano roboty budowlane, wykonanie instalacji:
elektrycznej, centralnego odgrzewania, kotłowni i wentylacji oraz instalacji wodnokanalizacyjnej.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dwa etapy :
- I etap obejmuje:
A. Wykonanie Robót budowlanych (część I):
1). Roboty rozbiórkowe (budynek istniejący)
2). Roboty ziemne
3). Ławy i ściany fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową i cieplną
4). Ściany konstrukcyjne i działowe
5). Elementy konstrukcyjne : strop gęstożebrowy, rdzenie stropu, wieńce, wymian, belki,
rdzenie ścian
6). Konstrukcje stalowe
7). Dach

8). Izolacje i obróbka stropów płytą g/k
9.) Stolarka okienna i drzwiowa
- II etap obejmuje:
B. Wykonanie Robót Budowlanych (Część II)
1). Tynki, okładziny wewnętrzne, malowanie
2). Posadzki
3). Ocieplenie ścian budynku
4). Rusztowania
5). Roboty zewnętrzne
6). Utwardzenie terenu
7). Brama wjazdowa, furtka i ogrodzenie terenu
8). Wyposażenie świetlicy
C. Wykonanie instalacji elektrycznej
1). Tablice rozdzielcze
2). Wewnętrzne linie zasilające
3). Instalacja elektryczna oświetleniowa
4). Instalacja siłowa i gniazd wtykowych
5). Instalacja wentylacji
6). Instalacja połączeń wyrównawczych
7). Instalacja odgromowa
8. Pomiary pomontażowe
D. Wykonanie instalacji: centralnego ogrzewania, kotłowni oraz wentylacji
1). Rurociągi, armatura instalacji
2). Aparaty grzejne
3). Urządzenia kotłowni
4). Urządzenia wentylacyjne
5). Próby instalacji c. o. i wentylacji, uruchomienie kotłowni, roboty: - budowlane,
malarskie, izolacyjne
E. Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej
1). Instalacja wewnętrzna WODY
2). Instalacja wewnętrzna KANALIZACJI
3). Instalacja zewnętrzna KANALIZACJI SANITARNEJ
12. Oznaczenie wg CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45330000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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