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Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania : „ADAPTACJA CZĘŚCI 

POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWO- STRAŻACKICH W 

CHOTOWIE I SŁUPSKU NA ŚWIETLICE WIEJSKIE”  

  

 

MODYFIKACJA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) zamawiający modyfikuje treść 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotu 

zamówienia: 
Było 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania : „ADAPTACJA CZĘŚCI 

POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWO- STRAŻACKICH W CHOTOWIE I 

SŁUPSKU NA ŚWIETLICE WIEJSKIE”  

 

 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 

I. Przebudowa części  domu ludowo-strażackiego w Chotowie o pow. 266 m2 i 

adaptacja na świetlicę wiejską obejmuje : 
a) wymianę stolarki zewnętrznej,  

b) roboty murowe, 

c) roboty tynkarskie, 

d) wykonanie okładzin ścian, 

e) wykonanie okładzin podłóg, 

f) roboty malarskie, 
g) montaż stolarki wew. drzwiowej, 

h) montaż instalacji wody ciepłej i zimnej,  

i) montaż instalacji kanalizacyjnej  

j) montaż instalacji elektrycznej,  

k) montaż grzejników konwektorowych, 

l) roboty demontażowe, 
m) wyposażenie świetlicy.  

II. Termomodernizacja budynku ludowo- strażackiego w Słupsku o kubaturze 2400 

m3 i przebudowa pomieszczeń z adaptacją na świetlicę wiejską obejmuje: 

a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 

b) ocieplenie ścian  zewnętrznych budynku, 
c) roboty murarskie, 

d) wykonanie robót tynkarskich i okładzin ścian, 

e) wykonanie okładzin podłóg , 

f) montaż stolarki wew. drzwiowej, 



g) wykonanie robót malarskich, 

h) wykonanie robót betoniarskich, 

i) wykonanie instalacji elektrycznej, 
j) demontaż i montaż instalacji odgromowej 

k)  montaż kotła co, 

l) wykonanie wew. instalacji: co, wod-kan, cwu oraz wentylacji mechanicznej , 

m) budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

n) wyposażenie świetlicy.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach 
projektowo – technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ. 
Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej  Zamawiającego. 
Nazwa i kod określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:  
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45331210-1 Instalowanie wentylacji  
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

39.10.00.00-3 - Meble 
30.20.00.00-1- Urządzenia komputerowe 
32.32.20.00-6 – Urządzenia multimedialne  
39.70.00.00-9 – Sprzęt gospodarstwa domowego 
 
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 
materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji. 

 

Powinno być 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania : „ADAPTACJA CZĘŚCI 

POMIESZCZEŃ BUDYNKÓW DOMÓW LUDOWO- STRAŻACKICH W CHOTOWIE I 

SŁUPSKU NA ŚWIETLICE WIEJSKIE”  

 

 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 

I. Przebudowa części  domu ludowo-strażackiego w Chotowie o pow. 266 m2 i 

adaptacja na świetlicę wiejską obejmuje : 
a. wymianę stolarki zewnętrznej,  

b. roboty murowe, 

c. roboty tynkarskie, 

d. wykonanie okładzin ścian, 

e. wykonanie okładzin podłóg, 

f. roboty malarskie, 
g. montaż stolarki wew. drzwiowej, 

h. montaż instalacji wody ciepłej i zimnej,  

i. montaż instalacji kanalizacyjnej  

j. montaż instalacji elektrycznej,  

k. montaż grzejników konwektorowych, 
l. roboty demontażowe, 

m. budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, 

n. wyposażenie świetlicy.  

II. Termomodernizacja budynku ludowo- strażackiego w Słupsku o kubaturze 2400 

m3 i przebudowa pomieszczeń z adaptacją na świetlicę wiejską obejmuje: 

a. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, 
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d. wykonanie robót tynkarskich i okładzin ścian, 

e. wykonanie okładzin podłóg , 



f. montaż stolarki wew. drzwiowej, 

g. wykonanie robót malarskich, 

h. wykonanie robót betoniarskich, 
i. wykonanie instalacji elektrycznej, 

j. demontaż i montaż instalacji odgromowej 

k.  montaż kotła co, 

l. wykonanie wew. instalacji: co, wod-kan, cwu oraz wentylacji 

mechanicznej , 

m. wyposażenie świetlicy.  

Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych 
materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej 
dokumentacji. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacjach 
projektowo – technicznych, przedmiarach robót oraz Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do 
niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,   zwanej dalej SIWZ. 
Dokumenty te zamieszczone są na stronie internetowej  Zamawiającego. 
 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 29 listopada 2007 r. Nr 223, poz. 1655 

oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058.) Zamawiający   wydłuża termin 
składania ofert. 

Termin  składania ofert: 
 Do  18 luty  2011 r. o godz. 1200   

 
Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian.  
 

 

Z poważaniem  
 
 

 

 


