Ogłoszenie nr 500175723-N-2018 z dnia 25-07-2018 r.
Sztum:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 589199-N-2018
Data: 2018-07-13
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto i Gmina Sztum, Krajowy numer identyfikacyjny 17074777300000, ul. ul.
Mickiewicza 39, 82400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 406 303, e-mail
malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (url): www.sztum.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia
jest adaptacja budynku przychodni zdrowia i Powiatowego Urzędu Pracy znajdującego przy
ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie na działkach nr 477, 478/2,
478/3, obręb II miasta Sztum. 2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: – rozbudowę
budynku o część szatni, – przebudowę strefy wejściowej do żłobka: dojścia, przebudowa
pochylni dla osób z niepełnosprawnością istniejących schodów zewnętrznych przed wejściem
głównym oraz prowadzących do piwnicy, montaż balustrad, – docieplenie ścian budynku w
technologii BSO i remont elewacji, – przebudowę części pomieszczeń w budynku – nowy
układ funkcjonalny, – przebudowę klatki schodowej z dostosowaniem jej do obowiązujących
przepisów, – wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, – naprawę i wykonanie nowych
tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, – wykonanie nowych posadzek, –
dostosowanie pomieszczeń żłobka do nowych warunków pożarowych, – malowanie ścian i
sufitów oraz wykonanie ceramicznych okładzin ściennych wraz z robotami
wykończeniowymi – wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody i kanalizacji sanitarnej,
– wykonanie instalacji ogrzewczej wodnej, – wykonanie instalacji elektrycznej, gniazdowej i
oświetleniowej i p. poż, – montaż wentylatorów mechanicznych. 3. UWAGA: 1)
Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę na powyższy zakres robót.
Rozpoczęcie robót budowlanych uzależnione jest od otrzymania przez Zamawiającego
decyzji pozwolenia na budowę. 2) Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie
przy obiektach czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy
zabezpieczeniu powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując
szczególną staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 4. Szczegółowy zakres
rzeczowy przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług
Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiot
zamówienia został również określony w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i
materiałów równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców
użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych i opisywanych

w dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający zastrzega aby zastosowane materiały posiadały
ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty
higieniczne. 7. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji
oferty. 8. Zamówienie jest dofinansowane z „Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018”.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i
wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Opis przedmiotu zamówienia. 1.
Przedmiotem zamówienia jest adaptacja budynku przychodni zdrowia i Powiatowego Urzędu
Pracy znajdującego przy ul. Chełmińskiej 11 na potrzeby Publicznego Żłobka w Sztumie na
działkach nr 477, 478/3, 478/4, obręb II miasta Sztum. 2. Zakres zamówienia obejmuje w
szczególności: – rozbudowę budynku o część szatni, – przebudowę strefy wejściowej do
żłobka: dojścia, przebudowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością istniejących schodów
zewnętrznych przed wejściem głównym oraz prowadzących do piwnicy, montaż balustrad, –
docieplenie ścian budynku w technologii BSO i remont elewacji, – przebudowę części
pomieszczeń w budynku – nowy układ funkcjonalny, – przebudowę klatki schodowej z
dostosowaniem jej do obowiązujących przepisów, – wymianę części stolarki okiennej i
drzwiowej, – naprawę i wykonanie nowych tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych, –
wykonanie nowych posadzek, – dostosowanie pomieszczeń żłobka do nowych warunków
pożarowych, – malowanie ścian i sufitów oraz wykonanie ceramicznych okładzin ściennych
wraz z robotami wykończeniowymi – wykonanie wewnętrznej instalacji zimnej wody i
kanalizacji sanitarnej, – wykonanie instalacji ogrzewczej wodnej, – wykonanie instalacji
elektrycznej, gniazdowej i oświetleniowej i p. poż, – montaż wentylatorów mechanicznych. 3.
UWAGA: 1) Realizacja przedmiotu zamówienia wykonywana będzie przy obiektach
czynnych. Należy przewidzieć prowadzenie prac budowlanych przy zabezpieczeniu
powierzchni na komunikację. Teren budowy należy wygrodzić zachowując szczególną
staranność, aby uniemożliwić dostęp osób postronnych. 4. Szczegółowy zakres rzeczowy
przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez Biuro Usług
Projektowych Janusz Winnicki z Kwidzyna, która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, przedmiot
zamówienia został również określony w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 2 do
SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i
materiałów równoważnych lub lepszych, co do jakości, parametrów technicznych i surowców
użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych i opisywanych
w dokumentacji projektowej. 6. Zamawiający zastrzega aby zastosowane materiały posiadały
ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty
higieniczne. 7. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji
oferty. 8. Zamówienie jest dofinansowane z „Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018”.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-07-30, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków,
ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich
mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > 4.
Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do

reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-31, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w
jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 4. Oferta musi być napisana w języku polskim oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz. Dokumenty sporządzone w języku obcym są
składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

