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Ogłoszenie nr 540198774-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.
Czernichów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 595196-N-2019
Data: 09/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy Czernichów, Krajowy numer identyfikacyjny 53498300000000, ul. ul. Gminna 1,
32-070 Czernichów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 702 105, e-mail
urzad@czernichow.pl, faks 122 702 324.
Adres strony internetowej (url): www.czernichow.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: 3. W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty budowlane: 1)
Wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej na okna o Umin= 0,9 W/m2K, 16 szt.
(pow. - 13,79 m2 pcv); 2) Termorenowacja dachu - docieplenie i izolacja dachu wraz z wymianą
uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają osiągnięcie wymaganych
parametrów cieplnych. Ocieplenie połaci dachowych nad pomieszczeniami ogrzewanymi wełną
naturalną gr. 15cm (615 m2); 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej - budowa instalacji
fotowoltaicznej - 67 paneli (moduł PV 250WP); 4) Wymiana okien połaciowych - wymiana
okien dachowych w związku z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła. 17 szt. o
Umin=1,1 W/m2K, pow. 20,04 m2; 5) Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana stolarki
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drzwiowej w celu ograniczenia strat ciepła. 9 szt. o Umin=1,3 W/m2K, pow. 17,1 m2; 6)
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - izolacja termiczna stropu pod
nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi z MDF200+6mm o gr. 15 cm (pow. 219
m2); 7) Wymiana drzwi garażowych - bramy segmentowe garażowe podnoszone
mechanicznie z napędem - 2 szt., pow. 24,26 m2; 8) Budowa instalacji wentylacji - budowa
instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i agregatem wody lodowej; 9) Ocieplenie ścian przy
gruncie - termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych przy gruncie - styrodur 10 cm z
robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m2; 10) Ocieplenie stropu nad przejazdem - izolacja
termiczna stropu płytami styropianowymi z MDF200+6mm, gr. 16 cm, pow. 57,3 m2; 11)
Ocieplenie ścian zewnętrznych - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr.15 cm
(1354,33 m2) - metodą lekka-mokra; z koniecznymi robotami towarzyszącymi; 12) Wymiana
oświetlenia wbudowanego na oświetlenie w technologii LED - Wymiana oświetlenia
wbudowanego w budynku na oświetlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zużycia
energii. 341 szt. opraw LED; 13) Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu - ocieplenie ścian
piwnic powyżej gruntu styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m2; 14)
Instalacja centralnego ogrzewania - wymiana instalacji C.O. w całym budynku - 147 pkt.
grzewczych; 15) Roboty budowlane towarzyszące - roboty budowlane towarzyszące
niezbędne do wykonania prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace związane z
demontażem i montaże zadaszeń nad wejściami i wykuszem, obróbki blacharskie, demontaż i
montaż istniejących parapetów, demontaż i montaż elementów z budynku.
W ogłoszeniu powinno być: 3. W ramach zadania planuje się wykonać następujące roboty
budowlane: 1) Wymiana stolarki okiennej - wymiana stolarki okiennej na okna o Umin= 0,9
W/m2K, 16 szt. (pow. - 13,79 m2 pcv); 2) Termorenowacja dachu - docieplenie i izolacja
dachu wraz z wymianą uszkodzonych i wyeksploatowanych elementów, które uniemożliwiają
osiągnięcie wymaganych parametrów cieplnych. Ocieplenie połaci dachowych nad
pomieszczeniami ogrzewanymi wełną naturalną gr. 15cm (615 m2); 3) Budowa instalacji
fotowoltaicznej – o łącznej mocy min. 16,75 kWp 4) Wymiana okien połaciowych - wymiana
okien dachowych w związku z termorenowacją dachu w celu ograniczenia strat ciepła. 17 szt.
o Umin=1,1 W/m2K, pow. 20,04 m2; 5) Wymiana stolarki drzwiowej - wymiana stolarki
drzwiowej w celu ograniczenia strat ciepła. 9 szt. o Umin=1,3 W/m2K, pow. 17,1 m2; 6)
Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem - izolacja termiczna stropu pod
nieogrzewanym poddaszem płytami styropianowymi z MDF200+6mm o gr. 15 cm (pow. 219
m2); 7) Wymiana drzwi garażowych - bramy segmentowe garażowe podnoszone
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mechanicznie z napędem - 2 szt., pow. 24,26 m2; 8) Budowa instalacji wentylacji - budowa
instalacji wentylacji NW z rekuperatorem i agregatem wody lodowej; 9) Ocieplenie ścian
przy gruncie - termo- i hydroizolacja ścian fundamentowych przy gruncie - styrodur 10 cm
z robotami towarzyszącymi, pow. 151,34 m2; 10) Ocieplenie stropu nad przejazdem Izolacja termiczna stropu płytami styropianowymi gr. 16 cm, pow. 57,3 m2; 11)
Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem (1 353,80 m2) - metodą lekką-mokrą; z
koniecznymi robotami towarzyszącymi; 12) Wymiana oświetlenia wbudowanego na
oświetlenie w technologii LED - Wymiana oświetlenia wbudowanego w budynku na
oświetlenie w technologii LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 341 szt. opraw LED;
13) Ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu - ocieplenie ścian piwnic powyżej gruntu
styropianem o gr. 10 cm, metodą lekką-mokrą, pow. 64,2 m2; 14) Instalacja centralnego
ogrzewania - wymiana instalacji C.O. w całym budynku - 147 pkt. grzewczych; 15) Roboty
budowlane towarzyszące - roboty budowlane towarzyszące niezbędne do wykonania
prawidłowej termomodernizacji budynku. Prace związane z demontażem i montaże
zadaszeń nad wejściami i wykuszem, obróbki blacharskie, demontaż i montaż istniejących
parapetów, demontaż i montaż elementów z budynku.

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: 2019-09-24, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-09-27, godzina: 12:00,
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