
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 28334-2016 z dnia 2016-02-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów

Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Wykonywanie pokryć dachowych - 45261210-9. Remont 

pokrycia dachowego obejmuje wymianę pokrycia dachowego z płyt falistych azbestowo-cementowych na 

pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z...

Termin składania ofert: 2016-02-24 

Numer ogłoszenia: 35932 - 2016; data zamieszczenia: 18.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 28334 - 2016 data 09.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 

Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, fax. 077 4104841.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Wykonywanie pokryć 

dachowych - 45261210-9. Remont pokrycia dachowego obejmuje wymianę pokrycia dachowego z 

płyt falistych azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z robotami 

towarzyszącymi i przewiduje: rozbiórkę pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych wraz ze 

składowaniem (złożeniem na paletach i zabezpieczeniem do utylizacji); demontaż obróbek 

blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych i wyłazów dachowych; przemurowanie kominów 

ponad dachem spadzistym z cegły pełnej kl. 15 wraz z wykonaniem tynków cem.-wap. kat. III oraz 

wykonanie czapek kominowych z zaprawy cementowej zbrojonych z kapinosami i zakonserwowaniem 

ich emulsją bitumiczną; pomalowanie kominów farbą elewacyjną w części strychu i ponad dachem; 

oczyszczenie i 2-krotną impregnację konstrukcji więźby dachowej środkiem grzybobójczym i 

ogniochronnym, np. Fobos 4M lub o równoważnych parametrach; montaż folii dachowej 

paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g/m2; montaż kontrłat i łat drewnianych z 

drewna impregnowanego; montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze 

blachodachówki lub zbliżonym o parametrach jak blachodachówka; wykonanie pokrycia dachu z 

blachodachówki powlekanej w kolorze ceglastym mat lub brązowym - do uzgodnienia z 

zamawiającym; grubość nominalna rdzenia min. 0,5 mm z obustronną antykorozyjną powłoką 

cynkową (min. 25µm) i farbą gruntującą (min.25 µm), a od góry przetestowaną powłoką organiczną - 

poliestrową grub. min. 40 µm; montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych wraz z 



obróbkami blacharskimi; montaż ław kominiarskich stalowych prefabrykowanych fabrycznie 

wykończonych; montaż rur spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej; montaż instalacji 

odgromowej w budynku wraz z pogrążaniem uziomów i wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej. 

Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót, który stanowi integralną część 

przedmiotu zamówienia. Inne wymagania Zamawiającego: wywiezienie gruzu z rozbieranych 

elementów na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami 

składowania materiałów rozbiórkowych (bez kosztów utylizacji eternitu, które pokryje Zamawiający). 

Zadaniem Wykonawcy jest zabezpieczenie eternitu i złożenie go na paletach na terenie budowy w 

miejscu uzgodnionym z Zamawiającym; wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia 

muszą posiadać stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych 

na blachodachówkę), które należy dostarczyć Zamawiającemu..

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: Wykonywanie pokryć 

dachowych - 45261210-9. Remont pokrycia dachowego obejmuje wymianę pokrycia dachowego z 

płyt falistych azbestowo-cementowych na pokrycie z blachodachówki powlekanej wraz z robotami 

towarzyszącymi i przewiduje rozbiórkę pokrycia z płyt falistych azbestowo-cementowych wraz ze 

składowaniem (złożeniem na paletach i zabezpieczeniem do utylizacji),demontaż obróbek 

blacharskich, rynien dachowych, rur spustowych i wyłazów dachowych, przemurowanie kominów 

ponad dachem spadzistym z cegły pełnej kl. 15 wraz z wykonaniem tynków cem. wap. kat. III oraz 

wykonanie czapek kominowych z zaprawy cementowej zbrojonych z kapinosami i zakonserwowaniem 

ich emulsją bitumiczną; pomalowanie kominów farbą elewacyjną w części strychu i ponad dachem, 

oczyszczenie i 2-krotną impregnację konstrukcji więźby dachowej środkiem grzybobójczym i 

ogniochronnym, np. Fobos 4M lub o równoważnych parametrach, montaż folii dachowej 

paroprzepuszczalnej o paroprzepuszczalności min. 1200 g m2, montaż kontrłat i łat drewnianych z 

drewna impregnowanego, montaż obróbek blacharskich z blachy powlekanej w kolorze 

blachodachówki lub zbliżonym o parametrach jak blachodachówka, wykonanie pokrycia dachu z 

blachodachówki z powloką poliestrową matową o parametrach: kolor ceglasty, grubość powłoki min. 

35 mikro metrów, odporność na zarysowania większe lub równe 1500, odporność na korozję C3, 

odporność na UV RUV3, wykonanie impregnacji drewnianych elementów konstrukcji dachu środkiem 

ognio i grzybobójczym, montaż wiatrownicy deski wiatrowej na szczytach budynków, montaż deski 

czołowej okapu, montaż wyłazów dachowych fabrycznie wykończonych wraz z obróbkami 

blacharskimi, montaż ław kominiarskich stalowych prefabrykowanych fabrycznie wykończonych, 

montaż rur spustowych i rynien dachowych z blachy ocynkowanej, montaż instalacji odgromowej w 

budynku wraz z pogrążaniem uziomów i wykonaniem pomiarów instalacji odgromowej. Szczegółowy 

zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót, który stanowi integralną część przedmiotu 

zamówienia. Inne wymagania Zamawiającego wywiezienie gruzu z rozbieranych elementów na 

składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z kosztami składowania materiałów 



rozbiórkowych (bez kosztów utylizacji eternitu, które pokryje Zamawiający). Zadaniem Wykonawcy 

jest zabezpieczenie eternitu i złożenie go na paletach na terenie budowy w miejscu uzgodnionym z 

Zamawiającym. Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać 

stosowne certyfikaty, aprobaty techniczne (w tym deklaracja właściwości użytkowych na 

blachodachówkę), które należy dostarczyć Zamawiającemu..


