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Ogłoszenie nr 540128429-N-2019 z dnia 26-06-2019 r.
Myszków:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 562130-N-2019
Data: 2019-06-17 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Myszków, Krajowy numer identyfikacyjny 15139849700000, ul. Kościuszki 26, 42-300
Myszków, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (34)3132682, e-mail
zamowieniapubliczne@miastomyszkow.pl, faks (34)3135029.
Adres strony internetowej (url): www.bip.miastomyszkow.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż istniejącego pokrycia
dachowego z płyt azbesto-cementowych falistych – 283,24 m2, b) usunięcie z poddasza
pokruszonych płyt azbestocementowych płaskich – 1,70 m3, c) utylizację płyt azbestocementowych falistych z pokrycia i płyt płaskich zalegających na poddaszu budynku – 8,00 t, d)
demontaż istniejących rynien dachowych – 48,86 m oraz demontaż rur spustowych – 31,00 m, e)
demontaż obróbek blacharskich – 39,00 m2, f) wymianę uszkodzonych biologicznie krokwi
dachowych – 56,00 m, g) rozebranie istniejących i wymurowanie nowych kominów ponad
dachem z cegły ceramicznej – 1,336 m3 z nakrywami kominowymi betonowymi – 2,70 m2, h)
łacenie połaci dachowych z kontrłatami i folią wstępnego krycia o wysokiej
paroprzepuszczalności – 283,24 m2, i) montaż wyłazów dachowych szklonych – 2 szt., j)
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wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej T-35 powlekanej powłoką
poliestrową gruboziarnistą – 283,24 m2, k) wykonanie wszelkich obróbek blacharskich
(pasów nad i pod rynnowych, wiatrownic, gąsiorów, obróbek bocznych kominów) z blachy
powlekanej z powłoką gruboziarnistą w kolorze pokrycia – 56,59 m2, l) montaż rynien
dachowych fi 150 z blachy tytanocynkowej – 49,35 m, m) montaż rur spustowych fi 90-100 z
blachy tytano-cynkowej – 31,00 m
W ogłoszeniu powinno być: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) demontaż istniejącego
pokrycia dachowego z płyt azbesto-cementowych falistych – 283,24 m2, b) usunięcie z
poddasza pokruszonych płyt azbesto-cementowych płaskich – 1,70 m3, c) rozbiórkę łacenia
dachu – 76,76 m2, d) utylizację płyt azbesto-cementowych falistych z pokrycia i płyt płaskich
zalegających na poddaszu budynku – 8,00 t, e) demontaż istniejących rynien dachowych –
48,86 m oraz demontaż rur spustowych – 31,00 m, f) demontaż obróbek blacharskich – 39,00
m2, g) wymianę uszkodzonych biologicznie krokwi dachowych – 56,00 m, h) rozebranie
istniejących i wymurowanie nowych kominów ponad dachem z cegły ceramicznej – 1,336 m3
z nakrywami kominowymi betonowymi – 2,70 m2, i) łacenie połaci dachowych z kontrłatami
i folią wstępnego krycia o wysokiej paroprzepuszczalności – 283,24 m2, j) montaż wyłazów
dachowych szklonych – 2 szt., k) wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy
trapezowej T-35 powlekanej powłoką poliestrową gruboziarnistą – 283,24 m2, l) wykonanie
wszelkich obróbek blacharskich (pasów nad i pod rynnowych, wiatrownic, gąsiorów, obróbek
bocznych kominów) z blachy powlekanej z powłoką gruboziarnistą w kolorze pokrycia –
56,59 m2, m) montaż rynien dachowych fi 150 z blachy tytano-cynkowej – 49,35 m, n)
montaż rur spustowych fi 90-100 z blachy tytano-cynkowej – 31,00 m

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2019-07-03, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2019-07-05, godzina: 10:00
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