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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana kotłów w lokalach
zamieszkałych stanowiących zasób Gminy Siemianowice Śląskie – Etap I ”
Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zmówień publicznych (t. j. Dz. U. z
2019r. poz 1129) prowadzący postępowanie dokonuje następujących zmian treści SWZ:
Zmianie ulegają następujące zapisy SWZ:

Było:
VII.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych stanowiących zasób
Gminy Siemianowice Śląskie – Etap I
Kod CPV:
45331110-0

Instalowanie kotłów

45333100-1

Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe

79930000-2

Usługi inżynierii projektowej

Opis przedmiotu zamówienia:
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
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Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty będące przedmiotem zamówienia, na
okres 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości
przedmiotu zamówienia, wykonanego na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Jest:
VII. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana kotłów w lokalach zamieszkałych stanowiących zasób
Gminy Siemianowice Śląskie – Etap I
Kod CPV:
45331110-0

Instalowanie kotłów

45333100-1

Roboty instalacyjne gazowe

45310000-3

Roboty instalacyjne elektryczne

45450000-6

Roboty budowlane wykończeniowe

79930000-2

Usługi inżynierii projektowej

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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Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty będące przedmiotem zamówienia, na
okres 60 miesięcy, licząc od dnia następnego po dniu protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń całości
przedmiotu zamówienia, wykonanego na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z dokonanymi zmianami prowadzący postępowanie nie zmienia terminu składania oraz
otwarcia ofert.

Dyr Zarządu Karol Termin
Prokurent Kamil Nachlik
17.02.2022r.
…………………………………………………………………………
(podpis i pieczęć Prowadzącego postępowanie)

