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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mirzec, Krajowy numer identyfikacyjny 291010330, ul. Mirzec Stary  9, 27-220   Mirzec, woj. świętokrzyskie,

państwo Polska, tel. 412 713 033, e-mail ug_mirzec@poczta.onet.pl, faks 412 713 033.

Adres strony internetowej (url): ugmirzec.sisco.info

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: Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn. „Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii” z podziałem na

6 części. Obiekty objęte termomodernizacją: Część I –Zespół Szkół w Mircu i Urząd Gminy w Mircu, Zakres zadania

obejmuje w szczególności: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, 3)

Docieplenie stropu pod nieogrzanym poddaszem, 4) Wymianę drzwi zewnętrznych, 5) Wymianę okien zewnętrznych, 6)

Modernizację centralnego ogrzewania, 7) Budowę instalacji fotowoltaicznej. Część II - Szkoła Podstawowa w Małyszynie;

Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian zewnętrznych przy

gruncie, 3) Docieplenie stropu pod nieogrzanym poddaszem, 4) Wymianę okien zewnętrznych, 5) Wymianę drzwi

zewnętrznych, 6) Budowę instalacji fotowoltaicznej, 7) Wymiana pokrycia dachu z azbestu na blachę, 8) Modernizację

centralnego ogrzewania, 9) Wymianę oświetlenia, 10) Wykonanie opaski wokół budynku. Część III –Szkoła Podstawowa w

Tychowie Starym, Zakres zadania obejmuje w szczegóności: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian

zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod nieogrzanym poddaszem, 4) Wymianę okien zewnętrznych, 5)

Wymianę drzwi zewnętrznych, 6) Budowę instalacji fotowoltaicznej, 7) Modernizację centralnego ogrzewania, 8)

Wykonanie opaski wokół budynku. Część VI – Szkoła Podstawowa w Osinach, Zakres zadania obejmuje w szczególności:

1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod

nieogrzanym poddaszem, 4) Wymianę okien zewnętrznych, 5) Wymianę drzwi zewnętrznych, 6) Budowę instalacji

fotowoltaicznej, 7) Wykonanie opaski wokół budynku. Część VII –Szkoła Podstawowa w Jagodnem, Zakres zadania

obejmuje: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod

nieogrzanym poddaszem, 4) Budowę instalacji fotowoltaicznej, 5) Wykonanie opaski wokół budynku. Przedmiot
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zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określają projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Zamawiający zaleca

przeprowadzenie wizji lokalnej budynków przeznaczonych do termomoderniacji w terenie. Roboty objęte przedmiotem

zamówienia winny być wykonane zgodnie z projektami budowlano - wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi

wykonania i odbioru robót przedmiarami robót, warunkami zawartymi w SIWZ, audytami efektywności energetycznej

projektem umowy oraz z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w

ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ

maja charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją

projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty budowlane będzie umową ryczałtową o której mowa w art. 632 k.c.

wystąpienie w trakcie prowadzenia prac większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie

podstawą do zwiększenia wykonawcy wynagrodzenia w tego tytułu. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we

wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej

nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo

skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych

obliczeń na podstawie projektu oraz SST.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania jest realizacja zadania pn.

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z obszaru gminy Mirzec z zastosowaniem odnawialnych źródeł

energii” z podziałem na 5 części. Obiekty objęte termomodernizacją: Część I –Zespół Szkół w Mircu i Urząd Gminy w

Mircu, Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian

zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod nieogrzanym poddaszem, 4) Wymianę drzwi zewnętrznych, 5)

Wymianę okien zewnętrznych, 6) Modernizację centralnego ogrzewania, 7) Budowę instalacji fotowoltaicznej. Część II -

Szkoła Podstawowa w Małyszynie; Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2)

Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod nieogrzanym poddaszem, 4) Wymianę okien

zewnętrznych, 5) Wymianę drzwi zewnętrznych, 6) Budowę instalacji fotowoltaicznej, 7) Wymiana pokrycia dachu z

azbestu na blachę, 8) Modernizację centralnego ogrzewania, 9) Wymianę oświetlenia, 10) Wykonanie opaski wokół

budynku. Część III –Szkoła Podstawowa w Tychowie Starym, Zakres zadania obejmuje w szczegóności: 1) Izolację

pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod nieogrzanym

poddaszem, 4) Wymianę okien zewnętrznych, 5) Wymianę drzwi zewnętrznych, 6) Budowę instalacji fotowoltaicznej, 7)

Modernizację centralnego ogrzewania, 8) Wykonanie opaski wokół budynku. Część VI – Szkoła Podstawowa w

Osinach, Zakres zadania obejmuje w szczególności: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian

zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod nieogrzanym poddaszem, 4) Wymianę okien zewnętrznych, 5)

Wymianę drzwi zewnętrznych, 6) Budowę instalacji fotowoltaicznej, 7) Wykonanie opaski wokół budynku. Część VII

–Szkoła Podstawowa w Jagodnem, Zakres zadania obejmuje: 1) Izolację pionową ścian budynku, 2) Docieplenie ścian

zewnętrznych przy gruncie, 3) Docieplenie stropu pod nieogrzanym poddaszem, 4) Budowę instalacji fotowoltaicznej, 5)

Wykonanie opaski wokół budynku. Przedmiot zamówienia i standardy jakościowe szczegółowo określają projekty

budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące

załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynków przeznaczonych do

termomoderniacji w terenie. Roboty objęte przedmiotem zamówienia winny być wykonane zgodnie z projektami

budowlano - wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót przedmiarami robót, warunkami

zawartymi w SIWZ, audytami efektywności energetycznej projektem umowy oraz z obowiązującymi przepisami,

normami i zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i
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właściwą organizacją robót. Przedmiary robót załączone do SIWZ maja charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na

roboty budowlane będzie umową ryczałtową o której mowa w art. 632 k.c. wystąpienie w trakcie prowadzenia prac

większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie podstawą do zwiększenia wykonawcy

wynagrodzenia w tego tytułu. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych

robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku

ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze

tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz

SST.
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