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Numer: 561000-N-2019

Data: 13/06/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Skoroszyce, Krajowy numer identyfikacyjny 53141294100000, ul. ul. Powstańców Śląskich  17, 48-320  Skoroszyce, woj. opolskie,

państwo Polska, tel. 77 4318505 w. 36, e-mail nieruchomosci@skoroszyce.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): www.skoroszyce.pl www.bip.skoroszyce.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku remizy Ochotniczej Straży

Pożarnej w Skoroszycach – etap I” Zakres projektowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę remizy dla ochotniczej straży Pożarnej w

Skoroszycach. Na parterze budynku wydzielono część garażowo – magazynową z wieżą do suszenia węży oraz część higieniczno – sanitarną

z pokojem biurowym. Na poddaszu, nad częścią higieniczno – sanitarną wydzielono pomieszczenia do spotkań i szkoleń orz zebrań w

sytuacjach kryzysowych. Teren, na którym budowany będzie budynek położony jest w Skoroszycach, przy ulicy Braterstwa Broni, na działce

nr 205/2, k.m 5, o powierzchni 0,41 ha. Etap I zadania obejmuje budowę budynku remizy OSP w stanie surowym otwartym, w tym

wykonanie robót ziemnych, robót fundamentowych, murowych, stropy i daszki oraz konstrukcję i pokrycie dachu określone w przedmiarze

robót jako dział 1.1. (podziały 1.1.1 – 1.1.5, pozycja 1 – 96). Nadto należy wykonać: przebudowę kabla energetycznego, który doprowadzony

jest do działki oznaczonej nr geodezyjnym 208/23, której właścicielem jest Gmina Skoroszyce – roboty związane z realizacją tej części

określone zostały w przedmiarze robót branży IE jako: dział 1.11 - przebudowa kabla NN, pozycje 96 – 104 oraz wykonać instalację

odgromową i uziemienia (roboty określone w przedmiarze robót w dziale 1.7. branży elektrycznej, poz. 58-63). Pozostały zakres

wykonywany będzie w kolejnych etapach. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego

do stanu pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.). Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót

(powierzchnie, kubatura, powierzchnia dachu i inne).”

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku remizy Ochotniczej

Straży Pożarnej w Skoroszycach – etap I” Zakres projektowanego przedsięwzięcia obejmuje budowę remizy dla ochotniczej straży Pożarnej w

Skoroszycach. Na parterze budynku wydzielono część garażowo – magazynową z wieżą do suszenia węży oraz część higieniczno – sanitarną

z pokojem biurowym. Na poddaszu, nad częścią higieniczno – sanitarną wydzielono pomieszczenia do spotkań i szkoleń orz zebrań w

sytuacjach kryzysowych. Teren, na którym budowany będzie budynek położony jest w Skoroszycach, przy ulicy Braterstwa Broni, na działce

nr 205/2, k.m 5, o powierzchni 0,41 ha. Etap I zadania obejmuje budowę budynku remizy OSP w stanie surowym otwartym, w tym

wykonanie robót ziemnych, robót fundamentowych, murowych, stropy i daszki oraz konstrukcję i pokrycie dachu określone w przedmiarze

robót jako dział 1.1. (podziały 1.1.1 – 1.1.5, pozycja 1 – 96). Nadto należy wykonać: przebudowę kabla energetycznego, który doprowadzony

jest do działki oznaczonej nr geodezyjnym 208/23, której właścicielem jest Gmina Skoroszyce – roboty związane z realizacją tej części
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określone zostały w przedmiarze robót branży IE jako: dział 1.11 - przebudowa kabla NN, pozycje 96 – 104 oraz wykonać instalację

odgromową i uziemienia (roboty określone w przedmiarze robót w dziale 1.7. branży elektrycznej, poz. 58-63). Nadto należy wykonać

orynnowanie: montaż rynien dachowych o śr. 15 cm znajduje się w poz. 196 przedmiaru robót cz. bud., montaż rur spustowych o śr. 12 cm

w poz. 198, montaż rynien o śr. 12 cm na daszkach w poz. 197, montaż rur spustowych o śr. 10 cm (daszki) w poz. 199. Dodatkowo należy

ująć prace: wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej na daszkach w poz. 201, 202, wykonanie pokrycia z papy

termozgrzewalnej na daszkach jw. w poz. 203, obróbki blacharskie daszków w poz. 204, umocowanie siatki stalowej o oczkach 10x20 mm

na kominach w poz. 211, wykonanie tynków zewnętrznych na kominach jw. w poz. 212, malowanie farbą silikonową kominów jw. w poz.

213 oraz należy wykonać okna połaciowe Od1 i Od2. Uwaga do poz. 71: przed zalaniem betonem daszków – należy osadzić blachy nr 6

(marki) o łącznej masie 12,5 kg, wykazane na rys. nr 14 i 15 w PW branży konstrukcyjnej. Pozostały zakres wykonywany będzie w

kolejnych etapach. Szczegółowy zakres robót jest ujęty w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robót budowlanych. Obsługę geodezyjną, opłaty za zajęcie pasa drogowego, przywrócenie pasa drogowego do stanu

pierwotnego oraz ewentualne odszkodowania należy ująć w kosztach wykonania robót. W zakresie Wykonawcy jest wykonanie

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (w 4-ch egz.). Inwentaryzację należy wykonać wraz z zestawieniem ilości podstawowych robót

(powierzchnie, kubatura, powierzchnia dachu i inne).”

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 08.07.2019 r.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data 11.07.2019 r.
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