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Ogłoszenie nr 540176419-N-2019 z dnia 23-08-2019 r.
Tułowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 588129-N-2019
Data: 21/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Tułowice, Krajowy numer identyfikacyjny 53141330800000, ul. ul. Szkolna 1, 49-130
Tułowice, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 600 143, e-mail tulowice@tulowice.pl, faks
774 600 474.
Adres strony internetowej (url): http://bip.tulowice.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 i rozbudowa budynku lokalnego
Centrum Kulturalnej Aktywizacji społeczności wsi Szydłów w miejscowości Szydłów przy ul.
Kościelnej 2. 2.Zadanie obejmuje: 1.Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku świetlicy: kubatura budynku 1 769,00 m³ - powierzchnia zabudowy 259,49 m² 2. Przebudowę budynku na
świetlicę. Wymiary budynku: - długość - 2,46 m - szerokość - 20,20 m - wysokość - 9,47 m - liczba
kondygnacji - 2 (parter + poddasze) Powierzchnie: - powierzchnia zabudowy - 394,17 m ² powierzchnia netto (całego budynku) - 539,54 m² - kubatura budynku - 2 876,99 m³ Budynek na
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planie dwóch złączonych prostokątów w kształcie litery T, parterowy z użytkowym poddaszem.
Bryła budynku nakryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40°. Elewacje proste bez
zdobień. Funkcja budynku użyteczności publicznej. Zastosowane zostaną materiały do
wykończenia zewnętrznego i kolorystyka, aby wkomponowały się w miejscową architekturę.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: Rozbudowa związana jest z
wykonaniem rozbiórki istniejącego budynku, prac ziemnych, stanu zerowego budynku,
fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, stropu, konstrukcji dachu, pokrycie, obróbki
blacharskie, montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej, stolarki drzwiowej, wykonanie podłoży,
posadzek, tynków wewnętrznych, malowania, ocieplenia i elewacji budynku, instalacji
sanitarnych i elektrycznych, elementów kowalsko-ślusarskich, wyposażenia w sprzęt
przeciwpożarowy, wyposażenia pomieszczeń sanitarnych oraz innych niezbędnych prac
budowlanych określonych w projekcie. Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej
inwestycji, wykonanie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – (3 egz.) oraz
dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru budynku – protokołów pomiarów i
sprawdzeń. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ,
opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem niniejszego zamówienia składają
się: -Projekty budowlane, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiOR), -Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają charakter pomocniczy.
W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku
lokalnego Centrum Kulturalnej Aktywizacji społeczności wsi Szydłów w miejscowości Szydłów
przy ul. Kościelnej 2. 2.Zadanie obejmuje: 1.Wykonanie rozbiórki istniejącego budynku
świetlicy: - kubatura budynku 1 769,00 m³ - powierzchnia zabudowy 259,49 m² 2. Przebudowę
budynku na świetlicę. Wymiary budynku: - długość - 27,46 m - szerokość - 20,20 m - wysokość 9,47 m - liczba kondygnacji - 2 (parter + poddasze) Powierzchnie: - powierzchnia zabudowy 394,17 m ² - powierzchnia netto (całego budynku) - 539,54 m² - kubatura budynku - 2 876,99 m³
Budynek na planie dwóch złączonych prostokątów w kształcie litery T, parterowy z użytkowym
poddaszem. Bryła budynku nakryta dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 40°. Elewacje
proste bez zdobień. Funkcja budynku użyteczności publicznej. Zastosowane zostaną materiały do
wykończenia zewnętrznego i kolorystyka, aby wkomponowały się w miejscową architekturę.
3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje, w szczególności: Rozbudowa związana jest z
wykonaniem rozbiórki istniejącego budynku, prac ziemnych, stanu zerowego budynku,
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fundamentów, ścian konstrukcyjnych i działowych, stropu, konstrukcji dachu, pokrycie,
obróbki blacharskie, montaż ślusarki drzwiowej aluminiowej, stolarki drzwiowej, wykonanie
podłoży, posadzek, tynków wewnętrznych, malowania, ocieplenia i elewacji budynku,
instalacji sanitarnych i elektrycznych, elementów kowalsko-ślusarskich, wyposażenia w sprzęt
przeciwpożarowy, wyposażenia pomieszczeń sanitarnych oraz innych niezbędnych prac
budowlanych określonych w projekcie. Zadanie obejmuje również koszt obsługi geodezyjnej
inwestycji, wykonanie mapy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – (3 egz.) oraz
dokumentacji powykonawczej niezbędnej do odbioru budynku – protokołów pomiarów i
sprawdzeń. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 1 do
SIWZ, opisujący zakres wykonywanych robot będących przedmiotem niniejszego zamówienia
składają się: -Projekty budowlane, -Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych (STWiOR), -Przedmiary robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ mają
charakter pomocniczy.

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: 2019-09-10, godzina 13:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-09-11, godzina 13:00
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