Ogłoszenie nr 2022/BZP 00060115/01 z dnia 2022-02-17

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie –
Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siemianowice Śląskie-Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255453
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 10
1.4.2.) Miejscowość: Siemianowice Śląskie
1.4.3.) Kod pocztowy: 41-100
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@um.siemianowice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.siemianowice.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Sektora Finansów Publicznych
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00060115/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-17 10:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00054691/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Opis przedmiotu zamówienia:
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Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji
kotłowni, wykonanie modernizacji kotłowni oraz jej rozruch wraz z instalacjami odbiorczymi
zasilanymi z tej kotłowni. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej
planowanej modernizacji kotłowni oraz wykonanie robót w oparciu o wykonaną dokumentację. W
skład powyższych wchodzi:
• opracowanie dokumentacji na wymianę kotła węglowego na kotły zasilane paliwem gazowym
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
• opracowane Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
• opracowanie kosztorysu szczegółowego dla modernizacji kotłowni,
• wykonanie modernizacji kotłowni zgodnie z dokumentacją,
• przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów oraz przygotowanie wszelkich dokumentów
związanych z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy – Dodatek
nr 4 do SWZ
Po zmianie:
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonania dokumentacji technicznej modernizacji
kotłowni, wykonanie modernizacji kotłowni oraz jej rozruch wraz z instalacjami odbiorczymi
zasilanymi z tej kotłowni. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej
planowanej modernizacji kotłowni oraz wykonanie robót w oparciu o wykonaną dokumentację. W
skład powyższych prac wchodzi:
• opracowanie dokumentacji na wymianę kotłów węglowych na kotły zasilane paliwem gazowym
wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami,
• opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
• opracowanie kosztorysu szczegółowego dla modernizacji kotłowni,
• wykonanie modernizacji kotłowni zgodnie z dokumentacją,
• przeprowadzenie wszelkich badań, pomiarów oraz przygotowanie wszelkich dokumentów
związanych z odbiorem robót, w tym dokumentacji powykonawczej
• rozruch kotłowni oraz instalacji odbiorczych w poszczególnych lokalach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy – Dodatek
nr 4 do SWZ
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