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Ogłoszenie nr 500043483-N-2018 z dnia 28-02-2018 r.
Sztum:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 518887-N-2018
Data: 15/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka, Krajowy numer
identyfikacyjny 000985591, ul. Chełmińska 7, 82-400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
556406356, e-mail katarzyna.krzyzykowska@sztum.pl, faks 556406356.
Adres strony internetowej (url): www.przedszkole1sztum.webd.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: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń Publicznego
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie na potrzeby
dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Zakres przedmiotu zamówienia
obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie otworów na drzwi, 2) Rozebranie ścianek działowych,
3) Wykonanie – uzupełnienie stropu, 4) Montaż stolarki drzwiowej i ścianki z PVC, 5) Wykucie
otworu w stropie dla obsadzenia Klapy Dymowej, 6) Wykonanie poszerzenia otworu z
montażem podciągu stalowego, 7) Wykonanie schodów zewnętrznych, 8) Przeniesienie
hydrantów, 9) Wykucie bruzd dla elektrycznych przewodów wtynkowych, 10) Układanie
przewodów płaskich, 11) Montaż z podłączeniem opraw oświetleniowych, 12) Montaż osprzętu
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w rozdzielnicach, 13) Demontaż instalacji elektrycznych Sprawdzenie i pomiary obwodów
elektrycznych, 14) System sygnalizacji pożaru, oddymianie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa Dokumentacja projektowa pn. Przebudowa pomieszczeń Publicznego
Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie (Kategoria obiektu budowlanego – IX ) na
potrzeby dostosowania na potrzeby dostosowania budynku do wymogów pożarowych,
STWiORB opracowana przez BUP Janusz Winnicki, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn,
stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w
tym sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr
3 do SIWZ. 4. Załączone przedmiary stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty. 5.
Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty
techniczne lub deklaracje zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 6.
Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów
równoważnych, co do jakości i surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do
materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji projektowej.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń
Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie
na potrzeby dostosowania budynku do wymogów przeciwpożarowych. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Wykonanie otworów na drzwi, 2) Rozebranie
ścianek działowych, 3) Wykonanie – uzupełnienie stropu, 4) Montaż stolarki drzwiowej i
ścianki na profilu aluminiowym, 5) Wykucie otworu w stropie dla obsadzenia Klapy
Dymowej, 6) Wykonanie poszerzenia otworu z montażem podciągu stalowego, 7) Wykonanie
schodów zewnętrznych, 8) Przeniesienie hydrantów, 9) Wykucie bruzd dla elektrycznych
przewodów wtynkowych, 10) Układanie przewodów płaskich, 11) Montaż z podłączeniem
opraw oświetleniowych, 12) Montaż osprzętu w rozdzielnicach, 13) Demontaż instalacji
elektrycznych Sprawdzenie i pomiary obwodów elektrycznych, 14) System sygnalizacji
pożaru, oddymianie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja
projektowa pn. Przebudowa pomieszczeń Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w Sztumie (Kategoria obiektu budowlanego – IX ) na potrzeby dostosowania na potrzeby
dostosowania budynku do wymogów pożarowych, STWiORB opracowana przez BUP Janusz
Winnicki, ul. Kopernika 3, 82-500 Kwidzyn, stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ. 3.
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy, w tym sposób realizacji przedmiotu
zamówienia określa projekt umowy stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ. 4. Załączone
przedmiary stanowią materiał pomocniczy do kalkulacji oferty. 5. Zamawiający zastrzega, aby
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zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne lub deklaracje
zgodności, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. 6. Zamawiający dopuszcza przy
realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych, co do jakości i
surowców użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w
dokumentacji projektowej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9)
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 27.07.2018 roku, z tym, że roboty budowlane wewnątrz
budynku przedszkola Wykonawca wykona w miesiącu lipcu w terminie od dnia 27.07.2018
roku z uwagi na przerwę wakacyjną w pracy przedszkola.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od
dnia podpisania umowy do dnia 27.07.2018 roku, z tym, że roboty budowlane wewnątrz
budynku przedszkola Wykonawca wykona w miesiącu lipcu w terminie do dnia 27.07.2018
roku z uwagi na przerwę wakacyjną w pracy przedszkola.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-03-02, godzina: 11:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: nie dotyczy Język
lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu > język polski
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-03-09, godzina: 11:00, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
nie dotyczy Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski
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