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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 574397-N-2018

Data: 15/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku,

Krajowy numer identyfikacyjny 240443332, ul. Parkowa  4A, 44-200  Rybnik, woj. śląskie,

państwo Polska, tel. 32 424 74 72, e-mail info@wom.edu.pl, faks .

Adres strony internetowej (url): http://wom.edu.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: Przedmiotem zamówienia jest 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. 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
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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 b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających

obwodowo krawędź dachu wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną

malowaną proszkowo o powierzchni 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. Szczegółowy zakres przedmiotu

zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 8 do SIWZ, obejmującym dokumentację

projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest 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.

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.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załączniku nr 8 do SIWZ,

obejmującym dokumentację projektową wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru

robót budowlanych.

2 z 2 15.06.2018, 20:18


