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Ogłoszenie nr 540065301-N-2020 z dnia 16-04-2020 r.

Pruszcz Gdański:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 530309-N-2020 

Data: 08/04/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Nieruchomości Komunalnych w Pruszczu Gdańskim Samorządowy Zakład Budżetowy,

Krajowy numer identyfikacyjny 19298924600000, ul. ul. Grunwaldzka  71a, 83-000  Pruszcz

Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 920 827, e-mail g.morawski@znk.pruszczgd.pl ,

faks 586 920 827. 

Adres strony internetowej (url): http://znk.pruszczgd.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Punkt: 1).1. 

W ogłoszeniu jest: Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa modernizacja czterech lokali oraz

modernizacja ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach w budynku przy ul. Powstańców

Warszawy 3 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia w zakresie kompleksowej modernizacji czterech

lokali w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3, obejmuje w szczególności: 1) roboty

rozbiórkowe i wywóz materiałów z rozbiórki 2) wykonanie sufitów podwieszanych 3) montaż

nadproży 4) montaż ościeżnic stalowych 5) montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych
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oszklonych 6) malowanie 7) tynkowanie 8) gładzie gipsowe 9) licowanie ścian płytkami o

wymiarach 30 x 30 cm 10) ułożenie cokolików z płytek 11) wykonanie posadzki z paneli

podłogowych 12) gruntowanie podłoża mineralnego pod płytki 13) ułożenie posadzek z płytek o

wymiarach 30 x 30 cm 14) wykonanie szachtu wentylacyjnego 15) obsadzenie kratek

wentylacyjnych w ścianach z cegieł 16) uzyskanie opinii kominiarskiej dla robót opisanych

powyżej. 17) montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych 18) montaż gniazd

instalacyjnych wtyczkowych 19) montaż gniazd RJ45 20) montaż gniazd RTV 21) montaż

dzwonka elektrycznego 230V 22) izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 23) izolacje

cieplne i przeciwdźwiękowe 

W ogłoszeniu powinno być: Część nr: 1 Nazwa: Kompleksowa modernizacja czterech lokali

oraz modernizacja ogrzewania na gazowe w dwóch lokalach w budynku przy ul. Powstańców

Warszawy 3 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,

usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub

roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia w zakresie kompleksowej modernizacji czterech

lokali w budynku przy ul. Powstańców Warszawy 3, obejmuje w szczególności: 1) roboty

rozbiórkowe i wywóz materiałów z rozbiórki 2) wykonanie sufitów podwieszanych 3) montaż

nadproży 4) montaż ościeżnic stalowych 5) montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych

oszklonych 6) malowanie 7) tynkowanie 8) gładzie gipsowe 9) licowanie ścian płytkami o

wymiarach 30 x 30 cm 10) ułożenie cokolików z płytek 11) wykonanie posadzki z paneli

podłogowych 12) gruntowanie podłoża mineralnego pod płytki 13) ułożenie posadzek z płytek o

wymiarach 30 x 30 cm 14) obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 15) uzyskanie

opinii kominiarskiej dla robót opisanych powyżej. 16) montaż opraw oświetleniowych w sufitach

podwieszanych 17) montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych 18) montaż gniazd RJ45 19)

montaż gniazd RTV 20) montaż dzwonka elektrycznego 230V 21) izolacje przeciwwilgociowe i

przeciwwodne 22) izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe 


