
znak sprawy: WIP.271.3.2018

ZMIANA SIWZ
Gmina Proszowice

ul. 3 Maja 72
32-100 Proszowice

Proszowice,  dnia 27.04. 2018 r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) Zamawiający – Gmina Proszowice w postępowaniu
o  udzielenie  zamówienia  na modernizację  energetyczną  budynku  Zespołu  Szkół  w
Klimontowie 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,  dokonuje
zmiany SIWZ:

I. poprzez zmianę zapisów w części I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
obecnie jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie oraz złożenie wniosku do Wydziału Architektury o zgłoszeniu robót ter-

momodernizacyjnych,
2) wykonanie robót budowlanych polegające na:

a) ocieplenie 404 m2 ścian zewnętrznych, fundamentowych styropianem (lambda=0,031 
W/(m*K)) o grubości 0,15 m,

b) ocieplenie 895 m2 ścian zewnętrznych styropianem (lambda=0,031 W/(m*K)) o gru-
bości 0,15 m,

c) ocieplenie 861 m2 stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej 
(lambda=0,032 W/(m*K)) o grubości 0,25 m,

d) ocieplenie 960 m2 dachu płytami z wełny mineralnej (lambda=0,032 W/(m*K)) o gru-
bości 0,25 m, wraz z wymianą pokrycia,

e) wymiana starych okien zewnętrznych w ilości 27 m2. na okna o współczynniku prze-
wodzenia ciepła nie większym niż U=0,9 W/m^2*K spełniających WT2021 oraz sta-
rych drzwi w ilości 8 m2. na drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła nie więk-
szym niż U=1,3 Wm^2*K spełniających WT2021,

f) montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 7 kW.
3) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz

z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumenta-
mi wymaganymi przepisami szczegółowymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) dla wykona-
nia zbiornika na gaz płynny oraz wymiana źródła ciepła w ZS Klimontów” oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane
obejmujące:
1) wymiana obecnego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny o mocy 180 kW,



2) modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania poprzez wymianę rur (200 szt.), grzejni-
ków płytowych (200 szt.) oraz zaworów, termostatycznych (200 szt.)

3)  zastosowanie systemu zarządzania energią (BMS).
Opis  przedmiotu  zamówienia  (Załącznik  A)  znajduje  się  w  Programie  funkcjonalno-
użytkowym oraz STWiOR oraz dokumencie pomocniczym przedmiarze robót.

a powinno być:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) przygotowanie oraz złożenie wniosku do Wydziału Architektury o zgłoszeniu robót ter-

momodernizacyjnych,
2) wykonanie robót budowlanych polegające na:

g) ocieplenie ścian zewnętrznych, fundamentowych styropianem,
h) ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem,
i) ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem płytami z wełny mineralnej,
j) ocieplenie dachu płytami z wełny mineralnej,
k) wymiana starych okien zewnętrznych na okna o współczynniku przewodzenia ciepła

nie  większym niż  U=0,9  W/m^2*K spełniających  WT2021 oraz  starych  drzwi  na
drzwi o współczynniku przewodzenia ciepła nie większym niż U=1,3 Wm^2*K speł-
niających WT2021,

l) montaż paneli fotowoltaicznych,
3) wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz

z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumenta-
mi wymaganymi przepisami szczegółowymi zgodnie z przepisami rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) dla wykona-
nia zbiornika na gaz płynny oraz wymiana źródła ciepła w ZS Klimontów” oraz uzyskanie
decyzji o pozwoleniu na budowę na podstawie której zostaną wykonane roboty budowlane
obejmującą:
a) wymiana obecnego źródła ciepła na kocioł gazowy kondensacyjny,
b) modernizacja istniejącej instalacji ogrzewania poprzez wymianę rur
c) grzejników płytowych  oraz zaworów, termostatycznych 
d) zastosowanie systemu zarządzania energią (BMS).

4) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 3.

Opis  przedmiotu  zamówienia  (Załącznik  A)  znajduje  się  w  Programie  funkcjonalno-
użytkowym, STWiOR oraz przedmiarze robót.

II. poprzez  zmianę  treści  pkt  4  w  części  V  WARUNKI  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA:

obecnie jest:
4) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi

będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi
z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji  zawodo-
wych obywateli  państw członkowskich w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownic-
twa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.)),  która przez co najmniej 18 miesięcy
brała udział  w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych
wpisanych do rejestru, do kierowania robotami budowlanymi w następujących specjal-



nościach i zakresie:
 konstrukcyjno-budowlanej, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i wodocią-

gowych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

a powinno być:
4) dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi

będącymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane (na równi
z uprawnieniami budowlanymi traktuje się decyzję o uznaniu kwalifikacji  zawodo-
wych obywateli  państw członkowskich w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownic-
twa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946, z późn. zm.)), w następujących specjalnościach i za-
kresie:
 konstrukcyjno-budowlanej, 
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych i wodocią-

gowych,
 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 

wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,

III.  poprzez zmianę Załącznika 1 (oferta)  i zastąpieniem Załącznikiem 1 (oferta)
–zmiana.

IV. poprzez zmianę Załącznika 6 (wzór umowy)  i zastąpieniem Załącznikiem 6
(wzór umowy) –zmiana.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

     Burmistrz Gminy Proszowice


