
 
 
 
Dotyczy: postępowania ograniczonego prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencji  

w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty na „Przebudowę budynku Kontrasty wraz ze 

zmianą sposobu użytkowania”. 

 

Szczecin, 3.10.2013r. 

 

Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

 Zamawiający, na podstawie pkt. 13 Rozdziału IX Warunków Zamówienia dokonuje 

zmiany treści powyższych Warunków w następującym zakresie: 

 

 

 

1) W pkt. 13 Rozdziału XII dodaje się ppkt 7) o treści: „będzie złożona przez 

Wykonawcę niezaproszonego do złożenia oferty”; 

 

2) W Rozdziale XIV pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przedmiot zamówienia został podzielony na  cztery etapy obejmujące: 

1) I etap – termin realizacji do 20.11.2013 r. obejmujący: 

a) Branża: Budowlana 

a. Roboty rozbiórkowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 1.1-1.29 

b. Roboty dachowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 10.1-10.25 

c. Stolarka okienna – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 5.1-5.1 

d. Roboty murowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 3.1-3.4 

b) Branża: Budowlana – termomodernizacja 

a. Roboty rozbiórkowe – wg „Przedmiar-termomodernizacja” poz. 1.1-1.5 

b. Roboty dachowe – wg „Przedmiar-termomodernizacja” poz. 6.1-6.6 

c. Stolarka okienna – wg „Przedmiar-termomodernizacja” poz. 3.1-3.22 

c) Branża: Instalacje elektryczne-przyłącze i oświetlenie zewnętrzne  

a. Przyłącze kablowe 0,4 kV – wg „Przedmiar-przył. kabl. i ośw. zewn.”poz. 

1-18 

d) Branża: Instalacje zewnętrzne wod-kan – wg „Przedmiar-przyłącza wod-kan” 

a. Przyłącze wodociągowe 

b. Przyłącze kanalizacji 

 

2) II etap – termin realizacji do 15.05.2014 r. obejmujący: 

a) Branża: Budowlana 

a. Roboty betonowe/fundamenty, szyb windowy/ - S.T. – wg „Przedmiar-

roboty budowlane” poz. 4.1-4.14 

b. Ścianki działowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 2.1 

c. Posadzki – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 7.1-7.10 

d. Ruszt stalowy pod wentylatory – wg „Przedmiar-roboty budowlane” 

poz. 12.1-12.1 



b) Branża: Budowlana - termomodernizacja 

a. Roboty dociepleniowe ścian wewnętrznych – wg „Przedmiar-

termomodernizacja” poz. 5.1-5.2 

b. Docieplenie ścian piwnicznych – wg „Przedmiar-termomodernizacja” 

poz. 8.1-8.12 

c. Posadzki – wg „Przedmiar-termomodernizacja” poz. 7.1-7.9 

c) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja wentylacji i klimatyzacji – wg 

„Przedmiar-wentylacja mechaniczna”  

d) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic – wg 

„Przedmiar-inst. c.o. i c.t.” 

a. Demontaż istniejącej instalacji 

b. Instalacja c.o. 

c. Instalacja zasilania nagrzewnic 

d. Rozdzielacze 

e) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja wod-kan – wg „Przedmiar-inst. wod-

kan” poz. 1-37; 41-59; 62-107 

a. Instalacja wodociągowa – z wyłączeniem podgrzewaczy i baterii 

b. Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

f) Branża: Instalacje elektryczne – wg „Przedmiar-wewn. inst. elektr” 

a. WLZ i Tablice rozdzielcze 

b. Instalacje wewnętrzne 

c. Instalacje zasilania komputerów 

d. Instalacja siłowa i wentylacji 

e. Instalacja wyrównawcza (ochrona od porażeń) 

f. Instalacja odgromowa 

g. Pomiary elektryczne 

h. Demontaż 

g) Branża: Instalacje słaboprądowe systemy: oddymiania, SWiN, TVD: 

a. Instalacja oddymiania – wg „Przedmiar-instal. słaboprąd” poz. 1-17 

b. Instalacja sygnalizacji włamania i napadu – wg „Przedmiar-instal. 

słaboprąd” poz. 18-49 

c. Instalacja telewizji dozorowej – wg „Przedmiar-instal. słaboprąd” poz. 

50-66 

 

3) Etap III – termin realizacji do 31.07.2014 r. obejmujący: 

a) Branża: Budowlana 

a. Roboty tynkowe – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 8.1-8.17. 

b. Ślusarka – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 11.1-11.2 

c. Roboty malarskie – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 9.1-9-8. 

d. Stolarka drzwiowa – wg „Przedmiar-roboty budowlane” poz. 6.1-6.26. 

e. Dostawa i montaż dźwigu osobowego – wg „Przedmiar-roboty 

budowlane” poz. 12.2 

f. Kształtowanie obniżenia terenu przy oknach w piwnicy - – wg 

„Przedmiar-roboty budowlane” poz. 12.3-12.5 

b) Branża: Budowlana - termomodernizacja 

a. Roboty tynkowe – wg „Przedmiar-termomodernizacja” poz. 2.1-2.1. 

b. Stolarka drzwiowa – wg „Przedmiar-termomodernizacja” poz. 4.1-.4.6. 

c) Branża: Instalacje sanitarne-instalacja wod-kan – wg „Przedmiar-inst. wod-

kan” poz. 38-40; 60-61 

a. Instalacja wodociągowa – podgrzewacze i baterie 



d) Branża: Elektryczna – wg „Przedmiar-oświetlenie wewnętrzne”  

a. Instalacja oświetleniowa-przewody + osprzęt 

b. Oprawy oświetleniowe 

c. Pomiary elektryczne 

d. Demontaż 

e) Branża: Instalacje elektryczne-przyłącze i oświetlenie zewnętrzne  

a. Oświetlenie zewnętrzne + oświetlenie budynku – wg „Przedmiar-przył. 

kabl. i ośw. zewn.” poz. 19-49 

f) Branża: Teleinformatyka – wg „Przedmiar-teleinformatyka” 

1. Przebicia i bruzdy 

2. Instalacja korytek i rurek 

3. Instalacja gniazd 

4. Instalacja, zakończenie i testowanie kabli 

 

Etap IV (OBJĘTY PRAWEM OPCJI), termin realizacji do 31.07.2014 r. 

obejmujący 

a) Branża budowlana: 

a. Elewacja – wg „Przedmiar-elewacja”” 

 


