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Wierzchowo: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  

 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
Ogłoszenia o zamówieniu  

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU  
Numer: 576675-N-2020  
Data: 21/08/2020  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Wierzchowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092059300000, ul. ul. Długa  29, 78-530  Wierzchowo, 
woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 943 618 327, e-mail oswiata@wierzchowo.pl, faks 943 618 487.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.wierzchowo.pl  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
II.1) Tekst, który należy zmienić:  
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.2)  
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-09, godzina: 10:00,  
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-10, godzina: 10:00,  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.5) Część Nr 1  
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku (piętro) Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wierzchowie ( dalej GOPS ) przy ul. Parkowej 5. Budynek piętrowy, podpiwniczony ze 
stropodachem dwuspadowym krytym papą z obróbkami blacharskimi.  
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku (piętro) Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzchowie ( dalej GOPS ) przy ul. Parkowej 5. Budynek piętrowy, podpiwniczony 
ze stropodachem dwuspadowym krytym papą z obróbkami blacharskimi. Papa do krycia dachu musi być 
odpowiedniej jakości i posiadać gwarancję producenta na okres nie mniej 15 lat. Przed rozpoczęciem 
wykonywania robót dachowych wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dowód 
zakupu papy wraz z kartą gwarancyjną producenta.  

 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  
Punkt: 6.5) Część Nr 2  
W ogłoszeniu jest: Zakres robót obejmuje :  wymiana kotła i instalacji kotłowej na kocioł gazowy,  

wykonanie przyłącza gazowego Sr. C. z rur PE 100RC SDR 11 o średnicy 32 mm oraz instalacji gazowej 
wewnętrznej,  montaż kotła gazowego 2 – funkcyjnego o mocy 24 kW wraz z automatyką pogodową i instalacją 
wewnętrzną, rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych – od punktu redukcyjno – pomiarowego do kotła, przebicie otworów w ścianach i 
osadzenie tulei stalowych 50 mm, naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 30 dm3, rury i kształtki, wsp. do R=3,0, 
wymiana zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm,  przygotowanie pomieszczenia kotłowni – malowanie, 

 zewnętrzny komin 2-płaszczowy ze stali kwasoodpornej z podłączeniem do kotła,  wykonanie docieplenia 

tarasu: przyklejenie płyt styropianowych do stropu tarasu z robotami towarzyszącymi, dwukrotne malowanie 
farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych,  docieplenie ścian i elewacja parteru: styropian 10 cm, 

wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego (nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, ściany 
płaskie i powierzchnie poziome), malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową,  wykonanie parapetów 

zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej,  demontaż i ponowny montaż rur spustowych w obrębie robót na 

parterze,  wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie – 

zewnętrzne,  wykonanie dwóch zadaszeń nad wejściem głównym o wymiarach 7,00 x 2,75 m i bocznym o 

wymiarach 4,20 x 2,75 m.  
W ogłoszeniu powinno być: Zakres robót obejmuje :  wymiana kotła i instalacji kotłowej na kocioł gazowy,  

wykonanie przyłącza gazowego Sr. C. z rur PE 100RC SDR 11 o średnicy 32 mm oraz instalacji gazowej 
wewnętrznej,  montaż kotła gazowego 2 – funkcyjnego o mocy 24 kW wraz z automatyką pogodową i instalacją 

wewnętrzną, rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 25mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych – od punktu redukcyjno – pomiarowego do kotła, przebicie otworów w ścianach i 
osadzenie tulei stalowych 50 mm, naczynie wzbiorcze przeponowe o poj. 30 dm3, rury i kształtki, wsp. do R=3,0, 
wymiana zaworów grzejnikowych o śr. nominalnej 15 mm,  przygotowanie pomieszczenia kotłowni – malowanie, 



 wkład kominowy ze stali kwasoodpornej z podłączeniem do kotła,  wykonanie docieplenia tarasu: przyklejenie 

płyt styropianowych do stropu tarasu z robotami towarzyszącymi, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi 

powierzchni wewnętrznych,  docieplenie ścian i elewacja parteru: styropian 14 cm, wyprawa elewacyjna 

cienkowarstwowa z tynku mineralnego (nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, ściany płaskie i powierzchnie 
poziome), malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową,  wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy 

stalowej powlekanej,  demontaż i ponowny montaż rur spustowych w obrębie robót na parterze,  wymiana 

stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie – zewnętrzne, wykonanie dwóch 
zadaszeń nad wejściem głównym o wymiarach 7,00 x 2,75 m i bocznym o wymiarach 4,20 x 2,75 m. o 
aluminiowym szkielecie z poliwęglanowym dachem.  

 


