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Ogłoszenie nr 500119120-N-2018 z dnia 28-05-2018 r.
Kętrzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 557320-N-2018
Data: 14/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kętrzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 510422876, ul. Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie,
państwo Polska, tel. 089 7512474 w. 17, e-mail sekretariat@gminaketrzyn.pl, faks 897 512 746.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gminaketrzyn.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 1 punkt 1
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia: Zadanie (część) nr 1 tj. termomodernizacja
Szkoły Podstawowej w Nakomiadach 1) roboty ogólnobudowlane: a) ułożenie wełny mineralnej na stropie nad I piętrem dach części głównej budynku szkoły, b) ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie wełny mineralnej
– dach łącznika, c) naprawa dachu w miejscu wystąpienia zniszczeń – dach części byłej biblioteki, d) wymiana drzwi
zewnętrznych, e) wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, f) roboty przy elewacji i elementach zewnętrznych – cokół wg
projektu m.in. : • odkopanie budynku do wierzchu ław fundamentowych, • oczyszczenie ścian budynku, uzupełnienie
ewentualnych ubytków, zaizolowanie i ocieplenie, • obsypanie ścian fundamentowych, ubicie warstwami, wykonanie
podkładu z piasku i ułożenie obrzeży, g) roboty przy elewacji i elementach zewnętrznych wg projektu m.in.: • roboty
rozbiórkowe, • oczyszczenie i docieplenie ścian budynku, • oczyszczenie i malowanie kominów oraz części nieocieplanych
daszków, • wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur spustowych i parapetów, 2) wykonanie technologii pompy ciepła
na potrzeby c.o. + c.w.u. wspomaganej przy pomocy źródła szczytowego w postaci istniejącego kotła na pelet drzewny oraz
wykonanie przyłącza niskoparametrowej sieci cieplnej c.o. + c.w.o., 3) przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni w
budynku Szkoły, 4) instalacja paneli fotowoltaicznych i wymiana instalacji oświetlenia na dachu budynku Szkoły. 2.
Uszczegółowienie opisu i zakresu przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki, które są integralną częścią
SIWZ : 1) projekty budowlane/wykonawcze, a jeżeli Zamawiający załączył zmiany do projektów, to Wykonawca
uwzględnia zakres zamówienia określony w tych zmianach, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacje techniczne. 3. Przedmiar
robót należy traktować jako opracowanie niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty lub
czynności, które Wykonawca, przy założeniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz przy dołożeniu
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należytej staranności, może przewidzieć na etapie przygotowania oferty, tj. zapoznania się z dokumentacją przetargową
oraz oględzin miejsca realizacji zadania i jego otoczenia, zobowiązany jest uwzględnić je w cenie ofertowej. Zaleca się,
aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną
odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i
podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia: Zadanie (część) nr 1 tj.
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Nakomiadach 1) roboty ogólnobudowlane: a) ułożenie wełny mineralnej na
stropie nad I piętrem - dach części głównej budynku szkoły, b) ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez
wdmuchiwanie wełny mineralnej – dach łącznika, c) naprawa dachu w miejscu wystąpienia zniszczeń – dach części
byłej biblioteki, d) wymiana drzwi zewnętrznych, e) wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, f) roboty przy elewacji i
elementach zewnętrznych – cokół wg projektu m.in. : • odkopanie budynku do wierzchu ław fundamentowych, •
oczyszczenie ścian budynku, uzupełnienie ewentualnych ubytków, zaizolowanie i ocieplenie, • obsypanie ścian
fundamentowych, ubicie warstwami, wykonanie podkładu z piasku i ułożenie obrzeży, g) roboty przy elewacji i
elementach zewnętrznych wg projektu m.in.: • roboty rozbiórkowe, • oczyszczenie i docieplenie ścian budynku, •
oczyszczenie i malowanie kominów oraz części nieocieplanych daszków, • wykonanie obróbek blacharskich, montaż rur
spustowych i parapetów, 2) wykonanie technologii pompy ciepła na potrzeby c.o. + c.w.u. wspomaganej przy pomocy
źródła szczytowego w postaci istniejącego kotła na pelet drzewny oraz wykonanie przyłącza niskoparametrowej sieci
cieplnej c.o. + c.w.o., 3) przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni w budynku Szkoły, 2. Uszczegółowienie opisu i
zakresu przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki, które są integralną częścią SIWZ : 1) projekty
budowlane/wykonawcze, a jeżeli Zamawiający załączył zmiany do projektów, to Wykonawca uwzględnia zakres
zamówienia określony w tych zmianach, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacje techniczne. 3. Przedmiar robót należy
traktować jako opracowanie niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest
zapoznać się z całością dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty lub czynności, które
Wykonawca, przy założeniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz przy dołożeniu należytej
staranności, może przewidzieć na etapie przygotowania oferty, tj. zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz
oględzin miejsca realizacji zadania i jego otoczenia, zobowiązany jest uwzględnić je w cenie ofertowej. Zaleca się, aby
Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność,
na własny koszt i ryzyko, danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: załącznik I - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt: Część nr 2 punkt 1
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia: Zadanie (część) nr 2 tj.
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach 1) roboty ogólnobudowlane: a) stropodach nad halą sportową rozbiórka pokrycia papy, uzupełnienie ubytków, przyklejenie warstwy styropapy, wykonanie pasa nadrynnowego z
mocowaniem rynien przy uwzględnieniu pogrubienia ściany, wykonanie wierzchniej warstwy dachu z papy
termozgrzewalnej, b) wykonanie konstrukcji wsporczej dachowego urządzenia nawiewno – wywiewnego z odzyskiem
energii, c) ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie wełny mineralnej d) wymiana drzwi
zewnętrznych, e) wymiana drzwi wewnętrznych, f) wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, g) roboty przy elewacji i
elementach zewnętrznych – cokół wg projektu m.in.: • odkopanie budynku do wierzchu ław fundamentowych, •
oczyszczenie ścian budynku, uzupełnienie ewentualnych ubytków, zaizolowanie i ocieplenie, • obsypanie ścian
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fundamentowych, ubicie warstwami, wykonanie podkładu z piasku i ułożenie obrzeży, h) roboty przy elewacji i
elementach zewnętrznych wg projektu m.in.: • roboty rozbiórkowe, • oczyszczenie i docieplenie ścian budynku, •
oczyszczenie i malowanie kominów oraz części nieocieplanych daszków, • wykonanie obróbek blacharskich, montaż
rur spustowych i parapetów, 2) wykonanie technologii pompy ciepła na potrzeby c.o. + c.w.u. wspomaganej przy
pomocy źródła szczytowego w postaci projektowanej kotłowni na pelet drzewny oraz technologii wentylacji
mechanicznej z rekuperacją w hali sportowej, 3) przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni w budynku Szkoły, 4)
instalacja paneli fotowoltaicznych i wymiana instalacji oświetlenia na dachu budynku Szkoły. 2. Uszczegółowienie
opisu i zakresu przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki, które są integralną częścią SIWZ : 1)
projekty budowlane/wykonawcze, a jeżeli Zamawiający załączył zmiany do projektów, to Wykonawca uwzględnia
zakres zamówienia określony w tych zmianach, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacje techniczne. 3. Przedmiar robót
należy traktować jako opracowanie niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny ofertowej. Wykonawca
zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Jeżeli istnieją roboty lub
czynności, które Wykonawca, przy założeniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności oraz przy
dołożeniu należytej staranności, może przewidzieć na etapie przygotowania oferty, tj. zapoznania się z dokumentacją
przetargową oraz oględzin miejsca realizacji zadania i jego otoczenia, zobowiązany jest uwzględnić je w cenie
ofertowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego otoczenia w celu oszacowania
na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania
oferty i podpisania umowy.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakres zamówienia: Zadanie (część) nr 2 tj.
termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Biedaszkach 1) roboty ogólnobudowlane: a) stropodach nad halą sportową
- rozbiórka pokrycia papy, uzupełnienie ubytków, przyklejenie warstwy styropapy, wykonanie pasa nadrynnowego z
mocowaniem rynien przy uwzględnieniu pogrubienia ściany, wykonanie wierzchniej warstwy dachu z papy
termozgrzewalnej, b) wykonanie konstrukcji wsporczej dachowego urządzenia nawiewno – wywiewnego z odzyskiem
energii, c) ocieplenie stropodachu wentylowanego poprzez wdmuchiwanie wełny mineralnej d) wymiana drzwi
zewnętrznych, e) wymiana drzwi wewnętrznych, f) wymiana stolarki okiennej zewnętrznej, g) roboty przy elewacji i
elementach zewnętrznych – cokół wg projektu m.in.: • odkopanie budynku do wierzchu ław fundamentowych, •
oczyszczenie ścian budynku, uzupełnienie ewentualnych ubytków, zaizolowanie i ocieplenie, • obsypanie ścian
fundamentowych, ubicie warstwami, wykonanie podkładu z piasku i ułożenie obrzeży, h) roboty przy elewacji i
elementach zewnętrznych wg projektu m.in.: • roboty rozbiórkowe, • oczyszczenie i docieplenie ścian budynku, •
oczyszczenie i malowanie kominów oraz części nieocieplanych daszków, • wykonanie obróbek blacharskich, montaż
rur spustowych i parapetów, 2) wykonanie technologii pompy ciepła na potrzeby c.o. + c.w.u. wspomaganej przy
pomocy źródła szczytowego w postaci projektowanej kotłowni na pelet drzewny oraz technologii wentylacji
mechanicznej z rekuperacją w hali sportowej, 3) przebudowa instalacji elektrycznej w kotłowni w budynku Szkoły, 2.
Uszczegółowienie opisu i zakresu przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki, które są integralną
częścią SIWZ : 1) projekty budowlane/wykonawcze, a jeżeli Zamawiający załączył zmiany do projektów, to
Wykonawca uwzględnia zakres zamówienia określony w tych zmianach, 2) przedmiary robót, 3) specyfikacje
techniczne. 3. Przedmiar robót należy traktować jako opracowanie niestanowiące jedynej podstawy do ustalenia ceny
ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z całością dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.
Jeżeli istnieją roboty lub czynności, które Wykonawca, przy założeniu profesjonalnego charakteru prowadzonej
działalności oraz przy dołożeniu należytej staranności, może przewidzieć na etapie przygotowania oferty, tj.
zapoznania się z dokumentacją przetargową oraz oględzin miejsca realizacji zadania i jego otoczenia, zobowiązany
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jest uwzględnić je w cenie ofertowej. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji miejsca realizacji zadania i jego
otoczenia w celu oszacowania na własną odpowiedzialność, na własny koszt i ryzyko, danych, jakie mogą okazać
się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy.
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