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Rybnik, 15 czerwca 2018 r. 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

na roboty budowlane pn.: 

 

„Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia 

w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  

i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a” 

 

W związku ze zmianą ogłoszenia nr 574397-N-2018, opublikowanego w dniu 15 czerwca 2018 r. 

w Biuletynie Zamówień Publicznych (zmiana ogłoszenia pod numerem 500137456-N-2018 z dnia 

15.06.2018 r.), Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (SIWZ): 

 

1. W rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia dotychczasowy punkt 3 w brzmieniu: 

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont pokrycia dachowego budynku 

usytuowanego w Rybniku przy ul. Parkowej 4a. Budynek jest obiektem wolnostojącym, 

dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z elementami 

żelbetowymi. Stropodach dwudzielny, płaski kryty papą asfaltową. Ponad połacią dachową 

wyprowadzono kominy murowane z cegły pełnej, tynkowane z czapką betonową. Woda 

deszczowa odprowadzana jest systemem rynnowym poprzez rury spustowe do kanalizacji 

deszczowej. Zakres prac obejmuje m.in.: 

a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej 

modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni 

ok. 960,00 m2  
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b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu 

wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo 

o powierzchni ok. 70,80 m2  

c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych 8,45 x 4 = 33,8 mb na rynny i rury 

spustowe aluminiowe ciągnione 

d) wykonanie kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu 15 sztuk.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont pokrycia dachowego budynku 

usytuowanego w Rybniku przy ul. Parkowej 4a. Budynek jest obiektem wolnostojącym, 

dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z elementami 

żelbetowymi. Stropodach dwudzielny, płaski kryty papą asfaltową. Ponad połacią dachową 

wyprowadzono kominy murowane z cegły pełnej, tynkowane z czapką betonową. Woda 

deszczowa odprowadzana jest systemem rynnowym poprzez rury spustowe do kanalizacji 

deszczowej. Zakres prac obejmuje m.in.: 

a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej 

modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni 

ok. 970,00 m2  

b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu 

wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo 

o powierzchni ok. 59 m2  

c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych 8,45 x 4 = 33,8 mb na rynny i rury 

spustowe z blachy cynkowo-tytanowej 

d) wykonanie kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu 20 sztuk.” 

 

2. W załączniku nr 6 do SIWZ – Wzór umowy dotychczasowy § 1 ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej 

modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni 

ok. 960,00 m2  

b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu 

wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo 

o powierzchni 70,80 m2  
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c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych 8,45 x 4 = 33,8 mb na rynny i rury 

spustowe aluminiowe ciągnione 

d) wykonanie kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu 15 sztuk.” 

 

zastępuje się następującym brzmieniem: 

 

„2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 

a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej 

modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni 

ok. 970,00 m2  

b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu 

wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo 

o powierzchni ok. 59 m2  

c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych 8,45 x 4 = 33,8 mb na rynny i rury 

spustowe z blachy cynkowo-tytanowej 

d) wykonanie kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu 20 sztuk.” 

 

W pozostałym zakresie SIWZ nie ulega zmianie. 
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