Ogłoszenie nr 540141693-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.
Żory:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570257-N-2019
Data: 05/07/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Żorach, Krajowy numer identyfikacyjny
27627456800000, ul. ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 43 45
438, e-mail e.feist@kmpspzory.pl, faks 0-32 43 45 115.
Adres strony internetowej (url): http://kmpspzory.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 wykonanie przez Wykonawcę prac projektowych,
przygotowanie placu pod budowę, wykonanie robót budowlanych i montażowych dla przedsięwzięcia
inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach” Zabudowania objęte procesem termomodernizacji
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach mieszczą w sobie funkcję administracyjną,
socjalną, szkoleniową, garażową i techniczną. Obiekt składa się z dwóch odrębnych budynków
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki: budynku głównego wraz z garażem oraz
budynku garażowo-magazynowego. Inwestycja realizowana będzie jako zaprojektuj i wybuduj. Miejsce
realizacji zamówienia: ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory, Działki nr: 2802/67, 2764/67, 3740/46, 4406/46
2. Zakres prac obejmuje: a) Uzyskanie podkładów mapowych, wykonanie inwentaryzacji budynku
główny i garażowo-magazynowy, wykonanie ekspertyzy – inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanie
odkrywek, b) Wykonanie szczegółowej dokumentacji technicznej (projekt budowlany, wykonawczy) w
zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, c) Termomodernizację – wymianę stolarki
okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach wraz z montażem nawiewników higrosterowanych oraz
wymianę bram garażowych, d) Termomodernizacja ścian budynków głównego i magazynowego, e)
Termomodernizację stropów budynków głównego i magazynowego, f) Poprawę sprawności systemu
grzewczego, g) Wymianę instalacji oświetleniowej (modernizacja oświetlenia) h) Zabudowę instalacji
fotowoltaicznej, i) Promocję projektu (tablice: informacyjna i pamiątkowa). 3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym (zwany w treści „PFU”),
stanowiącym załącznik do specyfikacji. 4. Wykonawca dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie
nowe (rok produkcji 2018 lub 2019) kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości
jak i funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Wykonawca dostarczy
także pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz przeszkoli
personel w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń, a po przeszkoleniu przekaże Zamawiającemu
protokolarnie w pełni sprawne urządzenia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane
roboty i zainstalowane urządzenia, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia,
okres gwarancji minimum 2 lata. 5. Inwestycja prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca
w pełni mobilna jednostka ratunkowo-gaśnicza). Sposób i realizację robót budowlanych należy
przewidzieć w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z wyłączeniem czasowym
jedynie niektórych obszarów, wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. Jako
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wytyczną realizacyjną przy planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe
wykonywanie prac w części związanej z stanowiskami wyjazdowymi wozów bojowych z
maksymalnym skróceniem prac w szczególności w obszarach stanowiący istotny obszar dla mobilności
jednostki - maksymalne wyłączenie jednorazowo do 3 bram.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę prac
projektowych, przygotowanie placu pod budowę, wykonanie robót budowlanych i montażowych dla
przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Ogniowej 10 w Żorach” Zabudowania objęte procesem
termomodernizacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach mieszczą w sobie
funkcję administracyjną, socjalną, szkoleniową, garażową i techniczną. Obiekt składa się z dwóch
odrębnych budynków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki: budynku głównego
wraz z garażem oraz budynku garażowo-magazynowego. Inwestycja realizowana będzie jako
zaprojektuj i wybuduj. Miejsce realizacji zamówienia: ul. Ogniowa 10, 44-240 Żory, Działki nr:
2802/67, 2764/67, 3740/46, 4406/46 2. Zakres prac obejmuje: a) Uzyskanie podkładów mapowych,
wykonanie inwentaryzacji budynku główny i garażowo-magazynowy, wykonanie ekspertyzy –
inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanie odkrywek, b) Wykonanie szczegółowej dokumentacji
technicznej (projekt budowlany, wykonawczy) w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu
zamówienia, c) Termomodernizację – wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w budynkach
wraz z montażem nawiewników higrosterowanych oraz wymianę bram garażowych, d)
Termomodernizacja ścian budynków głównego i magazynowego, e) Termomodernizację stropów
budynków głównego i magazynowego, f) Poprawę sprawności systemu grzewczego, g) Wymianę
instalacji oświetleniowej (modernizacja oświetlenia) h) Zabudowę instalacji fotowoltaicznej, i)
Promocję projektu (tablice: informacyjna i pamiątkowa). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty jest w Programie funkcjonalno – użytkowym (zwany w treści „PFU”), stanowiącym załącznik
do specyfikacji. 4. Wykonawca dostarczy ujęte w umowie urządzenia fabrycznie nowe (rok produkcji
2018 lub 2019) kompletne, o wysokim standardzie, zarówno pod względem jakości jak i
funkcjonalności, a także wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Wykonawca dostarczy także
pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą użytkowania i konserwacji oraz przeszkoli personel
w zakresie użytkowania i konserwacji urządzeń, a po przeszkoleniu przekaże Zamawiającemu
protokolarnie w pełni sprawne urządzenia. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane
roboty i zainstalowane urządzenia, w której w pełni zabezpiecza technicznie i użytkowo urządzenia,
okres gwarancji minimum 2 lata. 5. Inwestycja prowadzona będzie w czynnym obiekcie (funkcjonująca
w pełni mobilna jednostka ratunkowo-gaśnicza). Sposób i realizację robót budowlanych należy
przewidzieć w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie obiektu z wyłączeniem czasowym
jedynie niektórych obszarów, wyłącznie na niezbędny czas prowadzenia robót budowlanych. Jako
wytyczną realizacyjną przy planowaniu prac budowlanych należy uwzględnić priorytetowe
wykonywanie prac w części związanej z stanowiskami wyjazdowymi wozów bojowych z
maksymalnym skróceniem prac w szczególności w obszarach stanowiący istotny obszar dla mobilności
jednostki - maksymalne wyłączenie jednorazowo do 2 bram.
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