
Gmina Proszowice
Zamawiający 

Strona główna 

Moje ogłoszenia 

Nowe formularze 

Koncesje 

Koncesje 

Ogłoszenia BZP 

Przeglądaj i sub-
skrypcje(przed 
4/5/2017) 

Przeglądaj 

Pozostałe 

Zmień hasło 

Wyloguj 

WebService 

WebService - opis 

WebService - link 

Ogłoszenie nr 500094183-N-2018 z dnia 27-04-2018 r. 
Proszowice:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 547715-N-2018 
Data: 20/04/2018 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Proszowice, Krajowy numer identyfikacyjny 351556033, ul. 3 
Maja  72, 32-100   Proszowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 
12 386 10 05, e-mail inwestycje@proszowice.pl, faks 12 386 15 55 . 
Adres strony internetowej (url): www.proszowice.pl 
Adres profilu nabywcy: www.proszowice.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: 1.3 
W ogłoszeniu jest: 4) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne 
za kierowanie robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówie-
nia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z uprawnieniami 
budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych 
obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.)), 
która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowla-
nych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do reje-
stru, do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjalno-
ściach i zakresie:  konstruk-cyjno-budowlanej,  instalacyjnej w zakre-
sie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i wodociągowych,  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wpisa-
nymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
W ogłoszeniu powinno być: 4) dysponuje osobami, które będą odpo-
wiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, będącymi przedmio-
tem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi z 
uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji
zawodowych obywateli państw członkowskich w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architek-
tów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. 
zm.))w następujących specjalnościach i zakresie:  konstrukcyjno-
budowlanej,  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepl-
nych, gazowych i wodociągowych,  instalacyjnej w zakresie sieci, in-
stalacji i urządzeń elektrycznych wpisanymi na listę członków właści-
wej izby samorządu zawodowego 
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest modernizacja energe-
tyczna budynku Szkoły Muzycznej w Żębocinie w ramach projektu 
Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicznych jako 
element systemowego podejścia do ochrony środowiska naturalnego w 
powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim RPOWM 2014-
2020. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowanie oraz złożenie 
wniosku do Wydziału Architektury o zgłoszeniu robót termomoderniza-
cyjnych, 2) wykonanie robót budowlanych 3) wykonanie dokumentacji 
projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych oraz uzyska-
nie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie której zostaną wyko-
nane roboty budowlane: 1) oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na bu-
dowę na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane obejmu-
jące: a) wymianę obecnego źródła ciepła na kocioł gazowy o mocy 70 
kW. a) modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania poprzez wymianę 
rur (70 szt.), grzejników płytowych (70 szt.) oraz zaworów termosta-
tycznych (70 szt.). b) zastosowanie systemu zarządzania energii (BMS).
c) wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku. W celu prawidło-
wego obliczenia ceny oferty Zamawiający umożliwi Wykonawcy prze-
prowadzenie wizji obiektu. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest moderniza-
cja energetyczna budynku Szkoły Muzycznej w Żębocinie w ramach 
projektu Podniesienie efektywności energetycznej obiektów publicz-
nych jako element systemowego podejścia do ochrony środowiska natu-
ralnego w powiatach: proszowickim, bocheńskim i miechowskim 
RPOWM 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) przygotowa-
nie oraz złożenie wniosku do Wydziału Architektury o zgłoszeniu robót 
termomodernizacyjnych, 2) wykonanie robót budowlanych 3) wykona-
nie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowla-
nych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie któ-
rej zostaną wykonane roboty budowlane obejmującą: a) wymianę obec-
nego źródła ciepła na kocioł gazowy, b)modernizacja istniejącej instala-
cji ogrzewania poprzez wymianę rur, grzejników płytowych oraz zawo-
rów termostatycznych, c)zastosowanie systemu zarządzania energii 
(BMS), d)wykonanie przyłącza gazu ziemnego do budynku, 4)wykona-
nie robót budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w 
pkt 3. W celu prawidłowego obliczenia ceny oferty Zamawiający umoż-
liwi Wykonawcy przeprowadzenie wizji obiektu. 
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