
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 32819-2013 z dnia 2013-03-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Niemodlin 

1. Przedmiotem zamówienia pn. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Grodźcu poprzez dobudowanie nowej części zaplecza, 

przebudowanie starej istniejącej części zaplecza, wybudowanie wybieralnego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z... 

Termin składania ofert: 2013-03-22  

 

Numer ogłoszenia: 36859 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 32819 - 2013 data 04.03.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, woj. opolskie,  

tel. 077 4606295, fax. 077 4606260. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).  

 W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej  

w Grodźcu poprzez dobudowanie nowej części zaplecza, przebudowanie starej istniejącej części 

zaplecza, wybudowanie wybieralnego zbiornika na ścieki sanitarne wraz z przyłączem sanitarnym, 

polegające w szczególności na: 1) wykonanie żelbetowych ław fundamentowych, 2) wymurowanie 

ścian zewnętrznych grub. 25cm z pustaków ceramicznych , 3) wykonanie stropu gęstożebrowego 

nad parterem w części dobudowanej, 4) wykonanie drewnianej więźby dachowej nad częścią 

dobudowaną, 5) pokrycie dachu blachą powlekaną blachówkopodobną nad częścią dobudowaną 

wraz z obróbkami, rynnami, rurami spustowymi i podbitką drewnianą, 6) montaż nowych okien 

PCV, 7) wykonanie ścianek działowych z pustaków ceramicznych 8) ocieplenie ścian 

zewnętrznych części dobudowanej styropianem grub. 15 cm z osiatkowaniem i tynkiem 

cienkowarstwowym grub. 1,5 mm, 9) ocieplenie poddasza wełną mineralną grub. 15 cm,  

10) wykonanie tynków cem-wap kat III oraz gładzi gipsowych cienkowarstwowych, 11) wykonanie 

podbudowy betonowej pod posadzki grub. 15 cm, na podsypce piaskowej grub. 20,0 cm,  

12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki z 2 x folia izolacyjna, 13) wykonanie izolacji 

cieplnej pod posadzki ze styropianu grub. 10 cm, 14) wykonanie posadzek cementowych 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=32819&rok=2013-03-04


zbrojonych grub. 5 cm, 15) ułożenie płytek na posadzkach antypoślizgowych typ GRES,  

16) wykonanie malowania pomieszczeń wewnętrznych i zewnątrz elewacji, 17) wykonanie 

instalacji elektrycznej w zakresie: - instalacji oświetleniowej, - instalacji gniazd wtykowych, - 

instalacji siłowej, - instalacji ogrzewania elektrycznego z piecami akumulacyjnymi, - instalacja 

odgromowa, - instalacja antenowa, - montaż osprzętu elektrycznego, opraw oświetleniowych,  

18) wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w zakresie: - instalacja zimnej wody i ciepłej wraz  

z cyrkulacją, - instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej. - biały montaż urządzeń sanitarnych, 

19) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 20) wykonanie zbiornika na nieczystości ciekłe  

o pojemności całkowitej 10,0 m³. 21) rozbiórka istniejącego szaletu i posadzek betonowych.  

2. Dane Powierzchniowe: Stan istniejący: - powierzchnia użytkowa - 180,62 m², - powierzchnia 

zabudowy - 209,17 m², - powierzchnia całkowita - 259,13 m², - kubatura - 1477,00 m³. Stan 

projektowany: - powierzchnia użytkowa - 235,62 m², - powierzchnia zabudowy - 258,16 m², - 

powierzchnia całkowita - 350,36 m², - kubatura - 1997,00 m³. 3. Sposób wykonania robót, 

wymagania dotyczące zastosowanych materiałów, określają ponadto: - Przedmiary robót, - Projekt 

budowlany, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 

właściwości materiałów, sposobu i jakości wykonania robót oraz wymagania dotyczące odbioru 

prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami projektowymi stanowiące załącznik  

do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki wykonawcy 

wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca przed 

złożeniem oferty powinien na własny koszt dokonać wizji lokalnej w terenie. 6. Wykonawca 

zobowiązuje się do uważnego przestudiowania dokumentów niniejszego zamówienia w celu 

zrozumienia zakresu robót, aby być w pełni świadomym warunków umownych i wynikających  

z nich następstw. 7. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych 

materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia 

parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób 

nie gorszy niż określony w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia 

stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane 

dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi 

stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji  

o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności 8. Wspólny 

słownik zamówień CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części; 45.30.00.00 - Wykonywanie instalacji budowlanych 

45.40.00.00 - Wykończeniowe roboty budowlane 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego - www.niemodlin.pl oraz w siedzibie 

Zamawiającego - Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; pokój 39  



(II piętro). UWAGA! Dopuszczalne jest składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna 

przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich 

samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym 

znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny to produkt, który nie jest 

identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, 

zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie użyte w specyfikacji znaki 

handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy 

Pzp, służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów,  

a nie są wskazaniem producenta.  

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia pn. Remont i rozbudowa świetlicy 

wiejskiej w Grodźcu poprzez dobudowanie nowej części zaplecza, przebudowanie starej 

istniejącej części zaplecza, wybudowanie wybieralnego zbiornika na ścieki sanitarne wraz  

z przyłączem sanitarnym, polegające w szczególności na: 1) wykonanie żelbetowych ław 

fundamentowych, 2) wymurowanie ścian zewnętrznych grub. 25cm z pustaków ceramicznych ,  

3) wykonanie stropu gęstożebrowego nad parterem w części dobudowanej, 4) wykonanie 

drewnianej więźby dachowej nad częścią dobudowaną, 5) pokrycie dachu blachą powlekaną 

blachówkopodobną nad częścią dobudowaną wraz z obróbkami, rynnami, rurami spustowymi  

i podbitką drewnianą, 6) montaż nowych okien PCV, 7) wykonanie ścianek działowych z pustaków 

ceramicznych 8) ocieplenie ścian zewnętrznych części dobudowanej styropianem grub. 15 cm  

z osiatkowaniem i tynkiem cienkowarstwowym grub. 1,5 mm, 9) ocieplenie poddasza wełną 

mineralną grub. 15 cm, 10) wykonanie tynków cem-wap kat III oraz gładzi gipsowych 

cienkowarstwowych, 11) wykonanie podbudowy betonowej pod posadzki grub. 15 cm,  

na podsypce piaskowej grub. 20,0 cm, 12) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki  

z 2 x folia izolacyjna, 13) wykonanie izolacji cieplnej pod posadzki ze styropianu grub. 10 cm,  

14) wykonanie posadzek cementowych zbrojonych grub. 5 cm, 15) ułożenie płytek na posadzkach 

antypoślizgowych typ GRES, 16) wykonanie malowania pomieszczeń wewnętrznych i zewnątrz 

elewacji, 17) wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie: - instalacji oświetleniowej, - instalacji 

gniazd wtykowych, - instalacji siłowej, - instalacji ogrzewania elektrycznego z piecami 

akumulacyjnymi, - instalacja odgromowa, - instalacja antenowa, - montaż osprzętu elektrycznego, 

opraw oświetleniowych, 18) wykonanie wewnętrznej instalacji wod-kan w zakresie: - instalacja 

zimnej wody i ciepłej wraz z cyrkulacją, - instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej. - biały 

montaż urządzeń sanitarnych, 19) wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, 20) wykonanie 

zbiornika na nieczystości ciekłe o pojemności całkowitej 10,0 m³. 21) rozbiórka istniejącego 

szaletu i posadzek betonowych. 22) Zasilanie placu budowy na czas trwania robót we własnym 

zakresie zapewni Wykonawca. 2. Dane Powierzchniowe: Stan istniejący: - powierzchnia użytkowa 



- 180,62 m², - powierzchnia zabudowy - 209,17 m², - powierzchnia całkowita - 259,13 m², - 

kubatura - 1477,00 m³. Stan projektowany: - powierzchnia użytkowa - 235,62 m², - powierzchnia 

zabudowy - 258,16 m², - powierzchnia całkowita - 350,36 m², - kubatura - 1997,00 m³. 3. Sposób 

wykonania robót, wymagania dotyczące zastosowanych materiałów, określają ponadto: - 

Przedmiary robót, - Projekt budowlany, - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych w zakresie właściwości materiałów, sposobu i jakości wykonania robót oraz 

wymagania dotyczące odbioru prawidłowości wykonania robót zgodnych z założeniami 

projektowymi stanowiące załącznik do SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również 

wszystkie prace i obowiązki wykonawcy wymienione we wzorze umowy stanowiącej załącznik  

nr 8 do SIWZ. 5. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien na własny koszt dokonać wizji 

lokalnej w terenie. 6. Wykonawca zobowiązuje się do uważnego przestudiowania dokumentów 

niniejszego zamówienia w celu zrozumienia zakresu robót, aby być w pełni świadomym warunków 

umownych i wynikających z nich następstw. 7. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie 

zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod 

warunkiem zapewnienia parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału 

lub urządzenia w sposób nie gorszy niż określony w tej dokumentacji. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały  

i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora 

dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą  

do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty  

z powodu ich nierównoważności 8. Wspólny słownik zamówień CPV: 45.20.00.00-9 - Roboty 

budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; 

45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 45.40.00.00-1 - Roboty wykończeniowe  

w zakresie obiektów budowlanych 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest 

na stronie internetowej Zamawiającego - www.niemodlin.pl oraz w siedzibie Zamawiającego - 

Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37; pokój 39 (II piętro). UWAGA! 

Dopuszczalne jest składanie ofert równoważnych. Oferta równoważna przedstawia przedmiot 

zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych  

do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, 

patentem lub pochodzeniem. Produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy  

z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu 

referencyjnego cechy i parametry. Wszelkie użyte w specyfikacji znaki handlowe, towarowe, 

nazwy modeli, numery katalogowe o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp, służą jedynie do 

określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem producenta. 


