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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Skołyszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 37044038200000, ul. Skołyszyn 12,
38242 Skołyszyn, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 4491062 do 64, 13 4491751,
e-mail przetargi@skolyszyn.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.skolyszyn.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: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę części istniejącego budynku
dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie ze zmianą sposobu jej
użytkowania na cel Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – na
działkach nr. ew. 755/8 i 702/3, oraz 754, 707/6, 704 w Skołyszynie gm. Skołyszyn. W
ramach zamówienia należy wykonać: • fundamenty żelbetowe oraz posadowione na nich
ścianki działowe z pustaka siporex gr. 12 cm; • powiększenie dwóch otworów w ścianie oraz
wzmocnienie nadproży poprzez montaż dwóch ceowników 180 (na jeden otwór) wraz z
montażem bram; • wymiana dwóch okien stalowych na PCV; • sufity podwieszane w części
socjalno-biurowej z płyt gipsowo-kartonowych (na wymurowanych wcześniej ściankach
działowych); • ocieplenie podłóg oraz części ścian; • izolację przeciwwilgociową z foli
budowlanej; • posadzki betonowe w pomieszczeniach magazynowych, wykładziny
podłogowe w biurze, płytki ceramiczne w pomieszczeniach narażonych na wilgoć; • wagę
samochodową najazdową o konstrukcji żelbetowej i nośności 50 ton; • utwardzenie podłoża
pod kontenery magazynowe oraz część utwardzenia wokół budynku; • ogrodzenie z siatki
stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo na cokole betonowym prefabrykowanym, o
łącznej wysokości 1,50m; • montaż nowej, rozsuwanej elektrycznie bramy wjazdowej od
frontu działki; • instalację wod-kan z wyłączeniem instalacji w brodzikach i sanitariatach oraz
natryskach; • instalację c.o. w przebudowywanych pomieszczeniach oraz kocioł c.o.; •
kanalizację zewnętrzną i deszczową oraz przyłącz wody; • instalację elektryczną obejmującą
wykonanie wlz, rozdzielnic, montaż rur, część instalacji oświetleniowej, opraw oraz gniazd
wtyczkowych, zasilanie bramy, wagi oraz pompowni.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę części
istniejącego budynku dawnej Spółdzielni Usług Wielobranżowych w Skołyszynie ze zmianą
sposobu jej użytkowania na cel Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych – na działkach nr. ew. 755/8 i 702/3, oraz 754, 707/6, 704 w Skołyszynie gm.
Skołyszyn. Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem nie zawiera wszystkich prac
objętych dokumentacją projektową. Ze względu na ograniczone środki finansowe
Zamawiającego niektóre roboty nie będą wykonywane, a zakres niektórych robót został
pomniejszony do minimum. W związku z powyższym występują różnice pomiędzy projektem
budowlanym a SIWZ i przedmiarem robót W ramach zamówienia należy wykonać: •
fundamenty żelbetowe oraz posadowione na nich ścianki działowe z pustaka siporex gr. 15
cm; • powiększenie dwóch otworów w ścianie oraz wzmocnienie nadproży poprzez montaż

dwóch ceowników 180 (na jeden otwór) wraz z montażem bram; • wymiana dwóch okien
stalowych na PCV; • sufity podwieszane w części socjalno-biurowej z płyt gipsowokartonowych (na wymurowanych wcześniej ściankach działowych); • ocieplenie podłóg oraz
części ścian; • izolację przeciwwilgociową z foli budowlanej; • posadzki betonowe w
pomieszczeniach magazynowych, wykładziny podłogowe w biurze, płytki ceramiczne w
pomieszczeniach narażonych na wilgoć; • wagę samochodową najazdową o konstrukcji
żelbetowej i nośności 50 ton; • utwardzenie podłoża pod kontenery magazynowe oraz część
utwardzenia wokół budynku; • ogrodzenie z siatki stalowej ocynkowanej i malowanej
proszkowo oraz z blachy stalowej na cokole betonowym prefabrykowanym; • montaż nowej,
rozsuwanej elektrycznie bramy wjazdowej od frontu działki; • instalację wod-kan z
wyłączeniem instalacji w brodzikach i sanitariatach oraz natryskach; • instalację c.o. w
przebudowywanych pomieszczeniach oraz kocioł c.o.; • kanalizację zewnętrzną i deszczową
oraz przyłącz wody; • instalację elektryczną obejmującą wykonanie wlz, rozdzielnic, montaż
rur, część instalacji oświetleniowej, opraw oraz gniazd wtyczkowych, zasilanie bramy, wagi
oraz pompowni.

