Postępowanie na dostawę pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych”

Zamawiający – Liceum Ogólnokształcącego Nr XV; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław –
działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.– dalej „ustawa Pzp”) zmienia treść Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane pn.: „Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni
szkolnych” i dokonaną zmianę treści SIWZ udostępnia na stronie internetowej.
Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
Miejsce wykonywania robót budowlanych:
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, 53-521 Wrocław, ul. Skwierzyńska 1–7
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 20142020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program
Operacyjny RPO WD 2014-2020; Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje
w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację
ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOF

ZMIANA TREŚCI SIWZ
1.

W Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(OPZ) – wprowadza się następujące zmiany:
1)

W Rozdz. 5 - Spis zawartości dokumentacji projektowej, w ust. 1. Spis dokumentacji
opisowej i rysunkowej dodaje się:

2)

−

Sala_10.pdf

−

sala 18_19_20.pdf

W Rozdz. 5 - Spis zawartości dokumentacji projektowej, po ust. 2 – Przedmiar robót –
dodaje się ust. 3 o treści::
3.

Uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia Część 1 – Przebudowa i remont
pomieszczeń.
3.1.

Sala nr 10
−

Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami.
Zaprojektowano ościeżnicę i drzwi stalowe, o brawie szarej-popielatej.
Skrzydło drzwiowe o szerokości 100 cm, klasie akustycznej 27 dB.

−

Montaż instalacji logicznej oraz instalacji elektrycznej dedykowanej.
Rozdzielnica elektryczna wyposażona w ochronnik przepięć B + C,
wyłącznik różnicowoprądowy typu A dla każdego odrębnego obwodu.
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Dopuszczalne jest zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego
z członem prądowym B16.
Zasilanie rozdzielnicy poprowadzić w korytku instalacyjnym
z rozdzielnicy piętrowej przewodem YDY 5x4mm2.
W rozdzielnicy piętrowej należy zabudować wyłącznik nadprądowy B25.
Instalacje prowadzone w kanale instalacyjnym 110x70.
Gniazda elektryczne w systemie ramkowym montowane wewnątrz
kanału instalacyjnego po 2 szt. dla każdego stanowiska.
Gniazda sieci LAN 2xRJ45 kat. 5 w systemie ramkowym montowane
w wewnątrz kanału instalacyjnego dedykowane dla 2 stanowisk.
Montaż szafy RACK 6U. Wyposażona w organizer ze szczotką 1U, panel
krosowy 24xRJ45 kat.5, przełącznik sieciowy 24 porty, listwa zasilająca
9x. Materiał i wyposażenie szafy jest po stronie zamawiającego.
−

3.2.

3.3.

Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na lampy LED 32W 4000k
montowanych na zawiesiach w odległości 50 cm od sufitu. Liczba opraw
podlegających wymianie: 12 szt.

Sala nr 18 oraz 19
−

Malowanie ścian
Należy przemalować ściany pomieszczeń – do wysokości 160 cm
tzw. lamperia, pomalować lakierem, pozostałe powierzchnie ścian farbą
akrylową

−

Montaż klimatyzatorów: dwie jednostki wewnętrzne. Moc chłodnicza
min 6,7 kW. Urządzenia powinny być wyposażone w tryb chłodzenia
i grzania, posiadać wyświetlacz informujący o zadanej temperaturze
oraz trybie pracy, pilot.
Jednostki zewnętrzne należy zabudować na ścianie zewnętrznej
Jednostkę wewnętrzną na ścianie pomiędzy salami
Jednostkę zewnętrzną należy zasilić przewodem typu YDY 3x2,5mm2
z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej. Obwód klimatyzatora należy
zabezpieczyć
wyłącznikiem
różnicowym
oraz
wyłącznikiem
nadprądowym B16.

Sala nr 20
−

Wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami. Zaprojektowano
ościeżnicę i drzwi stalowe, o brawie szarej-popielatej. Skrzydło
drzwiowe o szerokości 100 cm, klasie akustycznej 27 dB.

−

Montaż instalacji logicznej oraz instalacji elektrycznej dedykowanej.
Instalacje prowadzone w kanale instalacyjnym 110x70.
Gniazda elektryczne DATA w systemie ramkowym montowane
wewnątrz kanału instalacyjnego po 2 szt. dla każdego stanowiska.
Gniazda sieci LAN 2xRJ45 kat. 5 w systemie ramkowym montowane
w wewnątrz kanału instalacyjnego dedykowane dla 2 stanowisk.
Montaż szafy RACK 6U. Wyposażona w organizer ze szczotką 1U, panel
krosowy 24xRJ45 kat. 5, przełącznik sieciowy 24 porty, listwa zasilająca
9x. Materiał i wyposażenie szafy jest po stronie zamawiającego.
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2.

−

Wymiana opraw oświetlenia podstawowego na lampy typu LED 32W
4000k montowanych na zawiesiach w odległości 50 cm od sufitu. Liczba
opraw podlegających wymianie: 6 szt.

−

Montaż klimatyzatora. Jednostka zewnętrzna + jednostka wewnętrzna.
Moc chłodnicza min 3,5 kW. Urządzenie powinno być wyposażone
w tryb chłodzenia i grzania, posiadać wyświetlacz informujący o zadanej
temperaturze oraz trybie pracy, pilot.
Jednostkę zewnętrzną należy zabudować na ścianie zewnętrznej
Jednostkę wewnętrzną należy zabudować nad oknem.
Jednostkę zewnętrzną należy zasilić przewodem typu YDY 3x2,5mm2
z najbliższej rozdzielnicy elektrycznej. Obwód klimatyzatora należy
zabezpieczyć
wyłącznikiem
różnicowym
oraz
wyłącznikiem
nadprądowym B16A.

Zamawiający załącza do niniejszego pisma kompletną treść Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – z ujednoliconym opisem przedmiotu zamówienia CZEŚĆ III – OPIS PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA (OPZ).
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