
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 219547-2012 z dnia 2012-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łask

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiana 5 szt. okien w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku usytuowanych w

elewacji wschodniej budynku szkoły, nad wejściem głównym do budynku na I piętrze (elewacja 10). Niniejsze

zamówienie stanowi...

Termin składania ofert: 2012-10-31

Numer ogłoszenia: 413418 - 2012; data zamieszczenia : 23.10.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  219547 - 2012 data 16.10.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, fax. 043 6768388.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem

niniejszego zamówienia jest wymiana 5 szt. okien w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku usytuowanych w

elewacji wschodniej budynku szkoły, nad wejściem głównym do budynku na I piętrze (elewacja 10). Niniejsze

zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w

Łasku. Okna przeznaczone do wymiany wg wykazu okien i drzwi, zawartego w projekcie budowlanym p.t.

Projekt budowlany wymiany okien i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku: - Poz.

3 - 3 szt. typ 03 o wymiarach 175 x 287 cm, - Poz. 4 - 2 szt. typ 03a o wymiarach 165 x 287 cm, znajdują się w

pomieszczeniu biblioteki szkolnej. 2. Wymagany przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła dla

okien powinien wynosić U=1,6W/m2 K (U=1,1 W/m2 K dla szyby). 3. Zaprojektowano okna z profili PCV w

kolorze białym o wymiarach zgodnych z dotychczasowymi. Okna o kwaterach uchylno-rozwieralnych,

wyposażone w mechanizm rozszczelniania i grawitacyjne wywietrzniki. 4. Zakres prac do wykonania w

ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 4.1. demontaż istniejących okien i parapetów zewnętrznych, 4.2.

montaż nowych okien wg projektu i specyfikacji, 4.3. obrobienie i pomalowanie ościeży okiennych wg projektu,

4.4. montaż parapetów zewnętrznych z blachy. 5. UWAGA: Z uwagi na lokalizację przedmiotowych okien

powierzone prace najlepiej wykonać w sobotę ze względu na bezpieczeństwo dzieci ewentualnie należy

wykonać zabezpieczenie wejścia do budynku. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera

dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące

załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. 7. Przedmiar robót stanowi jedynie element pomocniczy do wyliczenia ceny

ofertowej - załącznik nr 10 do SIWZ.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4...
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W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem

niniejszego zamówienia jest wymiana 5 szt. okien w Szkole Podstawowej nr 5 w Łasku usytuowanych w

elewacji wschodniej budynku szkoły, nad wejściem głównym do budynku na I piętrze (elewacja 10). Niniejsze

zamówienie stanowi część zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w

Łasku. Okna przeznaczone do wymiany wg wykazu okien i drzwi, zawartego w projekcie budowlanym p.t.

Projekt budowlany wymiany okien i drzwi zewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Łasku - Poz. 3

- 5 szt. typ O3 o wymiarach 175 x 287 cm, znajdują się w pomieszczeniu biblioteki szkolnej. 2. Wymagany

przez Zamawiającego współczynnik przenikania ciepła dla okien powinien wynosić U=1,6W/m2 K (U=1,1

W/m2 K dla szyby). 3. Zaprojektowano okna z profili PCV w kolorze białym o wymiarach zgodnych z

dotychczasowymi. Okna o wszystkich kwaterach uchylno-rozwieralnych, wyposażone w mechanizm

rozszczelniania i grawitacyjne wywietrzniki. W dolnych skrzydłach wszystkich okien należy zastosować klamki

z kluczykiem. Ponadto dwa okna należy wyposażyć w nawiewniki higrosterowalne wbudowane w ramę okna.

4. Zakres prac do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje: 4.1. demontaż istniejących okien i

parapetów zewnętrznych, 4.2. montaż nowych okien wg projektu i specyfikacji, 4.3. obrobienie i pomalowanie

ościeży okiennych wg projektu, 4.4. montaż parapetów zewnętrznych z blachy. 5. UWAGA: Z uwagi na

lokalizację przedmiotowych okien powierzone prace najlepiej wykonać w sobotę ze względu na

bezpieczeństwo dzieci ewentualnie należy wykonać zabezpieczenie wejścia do budynku. 6. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót budowlanych stanowiące załącznik nr 8 i 9 do SIWZ. 7. Przedmiar robót stanowi jedynie element

pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej - załącznik nr 10 do SIWZ...

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

31.10.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100

Biuro Obsługi Interesanta..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: 31.10.2012 godzina 12:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter -

sala 100 Biuro Obsługi Interesanta..

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4...
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