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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365969-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Żory: Roboty budowlane
2017/S 179-365969

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 177-361679)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakłady Techniki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Okrężna 5
Żory
44-240
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kukuczka
Tel.:  +48 324356880
E-mail: sekretariat@ztkzory.pl 
Faks:  +48 324356920
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budynku nr 6.
Numer referencyjny: ZP/15/2017

II.1.2) Główny kod CPV
45000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania dla budowy budynku wielorodzinnego nr 6 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej
Europy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

14/09/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:361679-2017:TEXT:PL:HTML
mailto:sekretariat@ztkzory.pl
http://www.bip.ztkzory.pl/index.php?id=20
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 177-361679

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji wewnętrznych wodnych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania dla budowy budynku wielorodzinnego nr 6 zlokalizowanego w Żorach, przy Alei Zjednoczonej
Europy.
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wewnętrznych wodnych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budowy budynku wielorodzinnego nr 6 zlokalizowanego w Żorach,
przy Alei Zjednoczonej Europy.
Numer sekcji: II.2.4
Zamiast:
Przedmiot zamówienia stanowią instalacje wewnętrzne wodne, kanalizacyjne, centralnego ogrzewania dla
budowanego budynku nr 6. Budynek mieszkalny wielorodzinny, 4 kondygnacje nadziemne, z przeznaczeniem
w całości na funkcję mieszkaniową oraz 1 kondygnacją podziemną, w której zlokalizowano garaże podziemne,
pomieszczenia techniczne i komórki lokatorskie. Parametry charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1
603,80 m², powierzchnia całkowita: 9 500,80 m², powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 338,25 m², kubatura
brutto: 30 047,21 m³, ilość kondygnacji mieszkalnych: 4, ilość mieszkań 76. W ramach powyższego przedmiotu
zamówienia, Zamawiający przewiduje do wykonania: Budowę wewnętrznych instalacji, w tym: instalacje wody
zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; centralnego ogrzewania. Zamawiający wyłącza z zakresu
zamówienia wykonanie części instalacji prowadzonych w płycie fundamentowej i pod płytą fundamentową.
Zakres robót uzupełniających, w tym: wykonanie prób szczelności instalacji wraz z przygotowaniem protokołów,
wykonanie badania jakości wody pod kątem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Szczegółowy zakres
prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę, projekty
wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary robót należy
traktować jako element pomocniczy). Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do wykonania wszystkich
czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z: projektu budowlanego,
decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów, norm i
zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów bhp, p. poż. i ochrony środowiska. W
związku z trwającymi robotami budowlanymi przy pozostałych budynkach Zamawiający zaleca dokonanie wizji
lokalnej terenu inwestycji przez Wykonawcę ze szczególnym zwróceniem uwagi na: nieruchomości przyległe w
tym budynki mieszkalne, budynki usługowo – handlowe, chodniki, drogi oraz ogrodzenia, aktualny stan terenu
robót, rozmieszczenie dróg dojazdowych. W wyniku ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia obiektów oraz
nawierzchni Wykonawca zobowiązuje się je przywrócić do stanu pierwotnego lub pokryć stratę.
Powinno być:
Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji wewnętrznych
wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania dla budowanego budynku nr 6. Budynek mieszkalny
wielorodzinny, 4 kondygnacje nadziemne, z przeznaczeniem w całości na funkcję mieszkaniową oraz 1
kondygnacją podziemną, w której zlokalizowano garaże podziemne,pomieszczenia techniczne i komórki
lokatorskie. Parametry charakterystyczne: powierzchnia zabudowy: 1603,80 m², powierzchnia całkowita: 9
500,80 m², powierzchnia użytkowa mieszkań: 4 338,25 m², kubatura brutto: 30 047,21 m³, ilość kondygnacji
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mieszkalnych: 4, ilość mieszkań 76. W ramach powyższego przedmiotu zamówienia, Zamawiający zleca do
wykonania: Roboty budowlane polegające na wykonaniu wewnętrznych instalacji, w tym: instalacje wody
zimnej i ciepłej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej; centralnego ogrzewania. Zamawiający wyłącza z zakresu
zamówienia wykonanie części instalacji prowadzonych w płycie fundamentowej i pod płytą fundamentową.
Zakres robót uzupełniających, w tym: wykonanie prób szczelności instalacji wraz z przygotowaniem
protokołów,wykonanie badania jakości wody pod kątem bakteriologicznym i fizyko-chemicznym. Szczegółowy
zakres prac precyzują: dokumentacja projektowa, tj. projekt budowlany, decyzja o pozwoleniu na budowę,
projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót (przedmiary
robót należy traktować jako element pomocniczy). Wykonawca w cenie ofertowej jest zobowiązany do
wykonania wszystkich czynności, które są związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a wynikających z:
projektu budowlanego,decyzji o pozwoleniu na budowę, projektów wykonawczych, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót,dodatkowych wytycznych i wymagań Zamawiającego oraz obowiązujących w
tym zakresie przepisów, norm i zasad współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisów bhp,
p. poż. i ochrony środowiska. W związku z trwającymi robotami budowlanymi przy pozostałych budynkach
Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji przez Wykonawcę ze szczególnym zwróceniem
uwagi na: nieruchomości przyległe w tym budynki mieszkalne, budynki usługowo – handlowe, chodniki, drogi
oraz ogrodzenia, aktualny stan terenu robót, rozmieszczenie dróg dojazdowych. W wyniku ewentualnego
zniszczenia lub uszkodzenia obiektów oraz nawierzchni Wykonawca zobowiązuje się je przywrócić do stanu
pierwotnego lub pokryć stratę.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


