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Ogłoszenie nr 500166561-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.

Zduny:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 580158-N-2018 

Data: 27/06/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, Krajowy numer

identyfikacyjny 9620100000, ul. Zduńska Dąbrowa  64, 99440   Zduny, woj. łódzkie, państwo

Polska, tel. 0-46 838 74 95, e-mail szkola@zspzd-technikum.pl, faks 0-46 838 74 95. 

Adres strony internetowej (url): www. zspzd-technikum.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: 3.1. W części istniejącej: - zagospodarowanie terenu – roboty rozbiórkowe

niezbędne do wykonania utwardzenia terenu w patio, remont schodów zejściowych do piwnicy z

wymianą drzwi, okładziny schodów - parter – demontaż drzwi i okien, rozbiórka ścian,

wykonanie przebić w istniejących ścianach, demontaż armatury, skucie okładzin ściennych i

podłogowych, skucie luźnych powierzchni tynków wewnętrznych, naprawa tynków, montaż

ścian działowych z płyt g-k, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, malowanie, montaż

stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitów podwieszonych, - piętro – demontaż drzwi i okien,

rozbiórka ścian i stropu nad piętrem, wykonanie przebić w istniejących ścianach, zamurowanie

otworów okiennych z uzupełnieniem izolacji termicznej z wykończeniem tynkiem elewacyjnym,

demontaż armatury, skucie okładzin ściennych i podłogowych, wykonanie schodów
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wewnętrznych z wykończeniem, skucie luźnych powierzchni tynków wewnętrznych,

uzupełnienie i naprawa tynków, montaż ścian działowych z płyt g-k, wykonanie okładzin

ściennych i podłogowych, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitów

podwieszonych, - poddasze – wykonanie schodów wewnętrznych, płyty spocznikowej, stropu

nad łazienką I piętra z wykończeniem, wykonanie warstw podłogowych, montaż ścian

działowych z płyt g-k, obudowa elementów więźby dachowej płytami g-k, wykonanie tynków

wewnętrznych, uzupełnienie i naprawa tynków, wykonanie izolacji termicznej ściany pomiędzy

poddaszem nieużytkowym a częścią użytkową, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,

montaż schodów strychowych, gładzenie i malowanie ścian, montaż drzwi, - wszystkie

kondygnacje części istniejącej: - wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej,

kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

centralnego ogrzewania, hydrantowej, biały montaż, - udrożnienie przewodów wentylacyjnych w

kominach, - po zakończeniu robót etapu III - wykonanie zabudów z płyt OSB z izolacją

termiczną otworu w ścianie w osi B-B, oddzielających na I piętrze i poddaszu część istniejącą od

projektowanej rozbudowy, - połączenie przewodów kominowych z kominkami wentylacyjnymi

– systemowymi, - wymurowanie komina od poziomu sufitu podwieszonego nad połać dachową

(pomieszczenie nr 3.1.), udrożnienie od poziomu parteru (pomieszczenie techniczne nr 1.29), -

wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu 

W ogłoszeniu powinno być: 3.1. W części istniejącej: - parter – demontaż drzwi i okien,

rozbiórka ścian, wykonanie przebić w istniejących ścianach, demontaż armatury, skucie okładzin

ściennych i podłogowych, skucie luźnych powierzchni tynków wewnętrznych, naprawa tynków,

montaż ścian działowych z płyt g-k, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych, malowanie,

montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitów podwieszonych, - piętro – demontaż drzwi

i okien, rozbiórka ścian i stropu nad piętrem, wykonanie przebić w istniejących ścianach,

zamurowanie otworów okiennych z uzupełnieniem izolacji termicznej z wykończeniem tynkiem

elewacyjnym, demontaż armatury, skucie okładzin ściennych i podłogowych, wykonanie

schodów wewnętrznych z wykończeniem, skucie luźnych powierzchni tynków wewnętrznych,

uzupełnienie i naprawa tynków, montaż ścian działowych z płyt g-k, wykonanie okładzin

ściennych i podłogowych, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, montaż sufitów

podwieszonych, - poddasze – wykonanie schodów wewnętrznych, płyty spocznikowej, stropu

nad łazienką I piętra z wykończeniem, wykonanie warstw podłogowych, montaż ścian

działowych z płyt g-k, obudowa elementów więźby dachowej płytami g-k, wykonanie tynków

wewnętrznych, uzupełnienie i naprawa tynków, wykonanie izolacji termicznej ściany pomiędzy
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poddaszem nieużytkowym a częścią użytkową, wykonanie okładzin ściennych i podłogowych,

montaż schodów strychowych, gładzenie i malowanie ścian, montaż drzwi, - wszystkie

kondygnacje części istniejącej: - wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej,

kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych,

centralnego ogrzewania, hydrantowej, biały montaż, - udrożnienie przewodów wentylacyjnych w

kominach, - po zakończeniu robót etapu III - wykonanie zabudów z płyt OSB z izolacją

termiczną otworu w ścianie w osi B-B, oddzielających na I piętrze i poddaszu część istniejącą od

projektowanej rozbudowy, - połączenie przewodów kominowych z kominkami wentylacyjnymi

– systemowymi, - wymurowanie komina od poziomu sufitu podwieszonego nad połać dachową

(pomieszczenie nr 3.1.), udrożnienie od poziomu parteru (pomieszczenie techniczne nr 1.29), -

wywiezienie i utylizacja gruzu, uporządkowanie terenu 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: 3.2. W zakresie projektowanej rozbudowy: - przygotowanie terenu pod

budowę/roboty budowlane, - montaż stolarki otworowej i schodów strychowych wg wykazu

stolarki/ślusarki, - montaż rewizji we wszystkich rurach spustowych w patio - wykonanie

utwardzenia terenu patio wraz z odwodnieniem liniowym z wykończeniem „na gotowo”,

podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej w patio. - zabezpieczenie terenu budowy w

trakcie i po wykonaniu III etapu inwestycji. 

W ogłoszeniu powinno być: 3.2. W zakresie projektowanej rozbudowy: - przygotowanie terenu

pod budowę/roboty budowlane, - montaż stolarki otworowej i schodów strychowych wg wykazu

stolarki/ślusarki, - montaż rewizji we wszystkich rurach spustowych w patio, - zabezpieczenie

terenu budowy w trakcie i po wykonaniu III etapu inwestycji. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2. 

W ogłoszeniu jest: 2018-07-17, godzina: 15:00, 

W ogłoszeniu powinno być: 2018-07-19, godzina: 15:00, 

 


