Ogłoszenie nr 2022/BZP 00203409/01 z dnia 2022-06-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa budynku kancelarii Leśnictwa Mołynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO LEŻAJSK
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690026999
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Tomasza Michałka 48
1.4.2.) Miejscowość: Leżajsk
1.4.3.) Kod pocztowy: 37-300
1.4.4.) Województwo: podkarpackie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski
1.4.7.) Numer telefonu: 17 242 61 45
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: lezajsk@krosno.lasy.gov.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lezajsk.krosno.lasy.gov.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka leśna
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00203409/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-10 10:02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00192194/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP
Przed zmianą:
2021/BZP 00276676/05/P
Po zmianie:
2021/BZP 00276676/06/P
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego (budowa
budynku kancelarii, budowa wiaty na drewna budowa ogrodzenia) oraz zapewnienie gwarancji i rękojmi na wykonane prace.
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Budynek biurowy - kancelaria, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, bryła budynku zwarta, szkieletowa, drewniana.
Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego: Budynek biurowy - kancelaria leśnictwa. Kategoria obiektu budowlanego: XVI
Charakterystyczne parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy - 55,2 m2,
Powierzchnia użytkowa - 40,49 m2,
Kubatura - 275 m3,
Szerokość budynku - 8,15 m,
Długość budynku - 6,09 m,
Wysokość - 5,57 m,
Dach wielospadowy - 35°
Opis budynku:
Budynek zaprojektowany w technologii szkieletowej drewnianej. Projektuje się fundamenty wykonane z bloczków
betonowych na zaprawie cementowej. Wykonawca ma możliwość zmiany technologii wykonania fundamentów na zbrojoną
płytę fundamentową. Izolacja przeciwwilgociowa pionowa ścian fundamentowych bitumiczna z emulsji asfaltowej, izolacja
cieplna z płyt styropianowych XPS. Główną konstrukcję nośną ściany stanowić będą oczepy, podwaliny oraz słupy
wykonane z drewna iglastego struganego sosnowego klasy C24. Drewno zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem. Poszycie ścian szkieletowych z płyt OSB-3 ognioodpornych, gr. 23 mm zaizolowanych wełną mineralną. Elewacja
budynku wykonana z desek drewnianych układanych pionowo na ruszcie, typu thermojesion oraz płytki klinkierowej
elewacyjnej. Cokół budynku wykonany z tynku silikonowego. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne oraz okna drewniane.
Parapety wewnętrzne z materiałów syntetycznych, zewnętrzne stalowe. Posadzki betonowe wykończone płytkami typu
„gres” układanymi na kleju. Dach wielospadowy o kącie nachylenia połaci 35°, pokryty blachą stalową lub alternatywnie
aluminiową na rąbek stojący. Więźba dachowa zaprojektowana z wiązarów prefabrykowanych. Rynny i rury spustowe
wykonane z blachy powlekanej ocynkowanej. Jako źródło ogrzewania w budynku zaprojektowano kominek z dystrybucją
gorącego powietrza i alternatywnie grzejniki elektryczne. Wokół budynku opaska wykonana z kostki brukowej. Przed
budynkiem zaprojektowano miejsca postojowe dla pojazdów mechanicznych oraz ogrodzenie budynku panelowe wraz z
dwiema bramami wjazdowymi i furtką.
Budynek wyposażony będzie w instalacje:
1. Wodociągową, elektryczną - woda i energia elektryczna na warunkach uzyskanych od dysponentów sieci.
2. Kanalizacyjną - ścieki odprowadzane będą do przydomowej oczyszczalni ścieków,
3. Instalację OZE - instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW zamontowana na konstrukcji wsporczej na gruncie
Wiata na drewno o wymiarach: dł. 5 m, szer. 2,5 m, wys. 2,2 m. Wiata o konstrukcji drewnianej wykonana z drewna
iglastego, posadowiona na zbrojonych stopach betonowych (0,4x0,4x1,0). Konstrukcję nośną wiaty stanowią drewniane
słupy (kantówka o wym. 10x10). Wiata podzielona na 1 boks o dł. 3 m i szer. 2 m oraz jedno pomieszczenie o dł. 2 m i szer.
2,5 m. Podłoga wiaty wykonana z desek struganych o szer. 15 cm i gr. 5 cm mocowanych ażurowo do podwalin o wym.
10x10. Podłoga każdego segmentu wiaty wzmocniona dwiema belkami o dł. 2 mx2 szt. i 2,5 mx2 szt. (wym. 10x10)
mocowanymi poprzecznie do podwalin. Ściany działowe i boczne zabudowane ażurowo deskami struganymi o szer. 15 cm i
gr. 2,5 cm. Odstęp pomiędzy deskami 10 cm. Pomieszczenie o dł. 2 m w deskowaniu pełnym wyposażone w drzwi
wejściowe drewniane pełne o szer. 1 m i wys. 2 m zamykane na klucz. Dach dwuspadowy z okapem min 0,5 m (krokwie o
wym. 5x10, łaty o wym. 2x3, miecze o wym. 5x10) kryty blachą stalową na rąbek stojący, (zastosowana membrana dachowa
- folia), wyposażony w rynny (z PCV, ø125 mm) i rury spustowe (z PCV, ø100 mm). Wiata dwukrotnie malowana
drewnochronem (kolor do wyboru przez Zamawiającego).
Ogrodzenie panelowe wykonane z gotowych elementów. Panel ocynkowany, kolor RAL 7016, o wymiarach 153x250 cm, gr.
drutu 4 mm. Słupki ogrodzeniowe o wym. 60x40 mm. Pomiędzy słupkami podmurówka betonowa prefabrykowana gładka o
wym. 30x250 cm. Ogrodzenie wyposażone w 2 bramy systemowe panelowe, jedna przesuwna o szer. 4,5 m, druga
dwuskrzydłowa o szer. 4 m oraz furtkę wejściową o szer. 1 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i obioru
robót, przedmiary robót, które stanowią załączniki do niniejszej SWZ (załączniki nr 12-13 do SWZ).
Po zmianie:
ZMIANA TREŚCI SWZ
W pkt. 3, ust. 2 SWZ zmienia się zapis:
Na
Ogrodzenie podzielone na część frontową wykonaną z gotowych elementów, tj. paneli ocynkowanych, kolor RAL 7016 lub
zbliżonym, o wymiarach 153x250 cm, gr. drutu 4 mm. Słupki ogrodzeniowe o wym. 60x40 mm. Pomiędzy słupkami
podmurówka betonowa prefabrykowana gładka o wym. 30x250 cm. Ogrodzenie frontowe wyposażone w bramę systemową
panelową o szer. 4,5 m oraz furtkę wejściową o szer. 1 m. Boki oraz tył ogrodzenia wykonane z siatki ogrodzeniowej
powlekanej PCV o wys. 1,50 m, wymiarach oczka 60x60 mm. Siatka w kolorze RAL 7016 lub zbliżonym. Brama systemowa
dwuskrzydłowa o szer. 4 m - wypełnienie z siatki.
W pkt. 21 zmienia się zapis:
na
załącznik nr 12 – Przedmiar robót po zmianach (Przedmiar robót dot. budowy budynku kancelarii l-ctwa Mołynie - po
zmianie 10.06.22 r.)
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