Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 75982-2012 z dnia 2012-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Będzin
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - remontowych w zakresie:
kompleksowej termomodernizacji budynku: -wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych.
Docieplenie elewacji metodą lekką,...
Termin składania ofert: 2012-03-27
Numer ogłoszenia: 84696 - 2012; data zamieszczenia: 19.03.2012
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 75982 - 2012 data 12.03.2012 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 39, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. 032 267 41 65, fax. 0-32 267 41 45.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.
• W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - remontowych w zakresie:
kompleksowej termomodernizacji budynku: -wykonanie izolacji termicznej ścian
zewnętrznych. Docieplenie elewacji metodą lekką, mokrą, z zastosowaniem płyt styropianu
trudno zapalnego grubości 8 cm, 10 cm i 12 cm, -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
-wykonanie izolacji termicznej stropodachu. Docieplenie stropodachu z częściową wymianą
pokrycia dachowego i odprowadzenia wód deszczowych, -wymiana okien i drzwi
zewnętrznych, -wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, -wykonanie
wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach klubu i sali konferencyjnej, -wspomaganie
wentylacji grawitacyjnej w wypożyczalniach, czytelniach i szatni, -wykonanie wentylacji
hybrydowej w pokojach biurowych, -wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania, z
modernizacją węzła cieplnego, oraz wymianą grzejników c.o., -wykonanie instalacji
elektrycznej w zakresie zasilania węzła cieplnego i wentylacji wywiewnej, -wykonanie
instalacji odgromowej, -roboty przygotowawcze rozbiórkowe i demontażowe niezbędne od
realizacji zadania, -roboty budowlane montażowe, termoizolacyjne i wykończeniowe
zewnętrzne, oraz wewnętrzne, -wykonanie pozostałych robót towarzyszących realizacji
zakresu związanego z termomodernizacją obiektu, -uporządkowanie terenu wokół budynku
po zakończeniu robót. Szczegółowy zakres robót określony jest poprzez dokumentację
projektową załącznik nr 8 do SIWZ, specyfikacje techniczne załącznik nr 9 do SIWZ i
przedmiary robót załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA!!! 1.Zaleca się, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej na obiekcie przeznaczonym do realizacji robót oraz zdobył wszelkie
informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
2.Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż budynek na terenie, którym będzie prowadzona
inwestycja jest obiektem czynnym i będzie on zobligowany zorganizować roboty budowlane
w taki sposób, aby nie zakłócać działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na
terenie osób. Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru oraz Dyrektorem Biblioteki
sposób i godziny prowadzenia robót tak, aby nie zakłócały ich pracy. Roboty budowlane nie
mogą wpłynąć na pogorszenie obsługi korzystających z budynku biblioteki oraz
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funkcjonowania Biblioteki. Roboty mogą być wykonywane w dni robocze (poniedziałek piątek) w godz.6.00 - 22.00, w soboty w godz. 6 - 16. 3.Wykonawca zobowiązany będzie
również do: a) odpowiedniego ogrodzenia, oznakowania i urządzenia terenu budowy, w tym
zaplecza budowy dla potrzeb własnych; b) zabezpieczenia terenu budowy i prowadzonych
robót budowlanych zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeprowadzania w trakcie realizacji zamówienia
wszelkich czynności związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy; c) naprawy na
własny koszt wszystkich elementów pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie
prowadzenia robót; d) ponoszenia w okresie realizacji inwestycji kosztów eksploatacyjnych
związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia; 4.Utrzymanie czystości i porządku
oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj .z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz.2008 ze zm.)
oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010r. Dz U .Nr 185,poz 1243 ze
zm.). Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania
odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach.
5.Wykonawca zobowiązany na dwa dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania uzgodniony z osobą
wskazaną przez Zamawiającego. 6.Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty
obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy
Zamawiającego, zgodnie z normami obowiązującym i przepisami. 7.W pozycjach, w
których opis przedmiotu zawiera nazwę, można stosować materiały równoważne, które
odpowiadają tym samym normom i spełniają te same zadania funkcyjno-użytkowe co
materiały wymienione w opisie. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych urządzeń niż
podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych
niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to
konieczne, złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej
wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który
sporządzi stosowną opinię. Zmiana urządzeń określona powyżej każdorazowo wymaga
pisemnej zgody ze strony Zamawiającego, wydanej przed ich faktycznym dokonaniem.
8.Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. z ( Dz. U. nr 24 poz. 1623 z 2010r. z
późniejszymi zmianami). 9.Nie przewiduje się odzysku materiałów pochodzących z
demontażu sieci i okien do ponownego wykorzystania. Obowiązkiem wykonawcy jest do
zabezpieczenia złomu stalowo - żeliwnego pochodzącego z demontażu instalacji c.o. oraz z
demontażu okien aluminiowych. Złom winien być zabezpieczony przez Wykonawcę,
przekazany do składnicy złomu w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Środki
finansowe pochodzące ze sprzedaży złomu są należnością Zamawiającego. 10.Wykonawca
będzie zobowiązany do prowadzenia bieżącej dokumentacji fotograficznej (wersja
papierowa i elektroniczna) obrazującej postęp realizacji robót, która winna stanowić
załącznik do przedstawianych Zamawiającemu faktur częściowych i faktury końcowej.
11.Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem
kopię (karty przekazania odpadów) do unieszkodliwienia, w momencie rozliczenia robót..
• W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - remontowych
w zakresie: kompleksowej termomodernizacji budynku: -wykonanie izolacji termicznej
ścian zewnętrznych. Docieplenie elewacji metodą lekką, mokrą, z zastosowaniem płyt
styropianu trudno zapalnego grubości 8 cm, 10 cm i 12 cm, -wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej, -wykonanie izolacji termicznej stropodachu. Docieplenie stropodachu
z częściową wymianą pokrycia dachowego i odprowadzenia wód deszczowych, -wymiana
2

okien i drzwi zewnętrznych, -wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,
-wykonanie wentylacji wywiewnej w pomieszczeniach klubu i sali konferencyjnej,
-wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w wypożyczalniach, czytelniach i szatni,
-wykonanie wentylacji hybrydowej w pokojach biurowych, -wykonanie nowej instalacji
centralnego ogrzewania, z modernizacją węzła cieplnego, oraz wymianą grzejników c.o.,
-wykonanie instalacji elektrycznej w zakresie zasilania węzła cieplnego i wentylacji
wywiewnej, -wykonanie instalacji odgromowej, -roboty przygotowawcze rozbiórkowe i
demontażowe niezbędne od realizacji zadania, -roboty budowlane montażowe,
termoizolacyjne i wykończeniowe zewnętrzne, oraz wewnętrzne, -wykonanie pozostałych
robót towarzyszących realizacji zakresu związanego z termomodernizacją obiektu,
-uporządkowanie terenu wokół budynku po zakończeniu robót. Szczegółowy zakres robót
określony jest poprzez dokumentację projektową załącznik nr 8 do SIWZ, specyfikacje
techniczne załącznik nr 9 do SIWZ i przedmiary robót załącznik nr 6 do SIWZ. UWAGA!!!
1.Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na obiekcie przeznaczonym do
realizacji robót oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 2.Wykonawca musi mieć na uwadze fakt, iż
budynek na terenie, którym będzie prowadzona inwestycja jest obiektem czynnym i będzie
on zobligowany zorganizować roboty budowlane w taki sposób, aby nie zakłócać
działalności obiektu i bezpieczeństwa przebywających na terenie osób. Wykonawca uzgodni
z Inspektorem nadzoru oraz Dyrektorem Biblioteki sposób i godziny prowadzenia robót tak,
aby nie zakłócały ich pracy. Roboty budowlane nie mogą wpłynąć na pogorszenie obsługi
korzystających z budynku biblioteki oraz funkcjonowania Biblioteki. Roboty mogą być
wykonywane w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godz.6.00 - 22.00, w soboty w godz. 6
- 16. 3.Wykonawca zobowiązany będzie również do: a) odpowiedniego ogrodzenia,
oznakowania i urządzenia terenu budowy, w tym zaplecza budowy dla potrzeb własnych; b)
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzonych robót budowlanych zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
przeprowadzania w trakcie realizacji zamówienia wszelkich czynności związanych z
bezpieczeństwem na terenie budowy; c) naprawy na własny koszt wszystkich elementów
pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu w czasie prowadzenia robót; d) ponoszenia w
okresie realizacji inwestycji kosztów eksploatacyjnych związanych z realizowanym
przedmiotem zamówienia; 4.Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami
należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj .z 2005r. Dz. U. Nr 236, poz.2008 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tj. z 2010r. Dz U .Nr 185,poz 1243 ze zm.). Wykonawca musi
mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Wywóz i
utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. 5.Wykonawca zobowiązany
na dwa dni przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu harmonogram
rzeczowo-finansowy realizacji zadania uzgodniony z osobą wskazaną przez Zamawiającego.
6.Wykonawca przyjmując do wykonania w/w roboty obowiązany jest wykonać je ze
szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z normami
obowiązującym i przepisami. 7.W pozycjach, w których opis przedmiotu zawiera nazwę,
można stosować materiały równoważne, które odpowiadają tym samym normom i spełniają
te same zadania funkcyjno-użytkowe co materiały wymienione w opisie. Wykazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający
dopuszcza zastosowanie innych urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W
takiej sytuacji Zamawiający wymaga, o ile to konieczne, złożenia stosownych dokumentów,
uwiarygodniających te urządzenia. Wyżej wskazane dokumenty mogą podlegać ocenie przez
autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Zmiana urządzeń
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określona powyżej każdorazowo wymaga pisemnej zgody ze strony Zamawiającego,
wydanej przed ich faktycznym dokonaniem. 8.Przy wykonywaniu robót należy stosować
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07
lipca 1994r. z ( Dz. U. nr 24 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami). 9.Nie przewiduje
się odzysku materiałów pochodzących z demontażu sieci i okien do ponownego
wykorzystania. Obowiązkiem wykonawcy jest do zabezpieczenia złomu stalowo żeliwnego pochodzącego z demontażu instalacji c.o. oraz z demontażu okien aluminiowych.
Złom winien być zabezpieczony przez Wykonawcę, przekazany do składnicy złomu w
obecności przedstawiciela Zamawiającego. Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży
złomu są należnością Zamawiającego. 10.Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia
bieżącej dokumentacji fotograficznej (wersja papierowa i elektroniczna) obrazującej postęp
realizacji robót, która winna stanowić załącznik do przedstawianych Zamawiającemu faktur
częściowych i faktury końcowej. 11.Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru,
potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię (karty przekazania odpadów) do
unieszkodliwienia, w momencie rozliczenia robót. 12.Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania od dostawcy systemu fasad aluminiowych obliczeń statycznych dla montowanego
profilu, wykonanie rysunków warsztatowych zawierających elementy mocowania oraz
sposób ich montażu. Konstrukcja fasady powinna być wykonana w taki sposób, aby w razie
potrzeby umożliwić łatwy demontaż i ponowny montaż segmentów..
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