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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim, Krajowy numer identyfikacyjny 36212536200000, ul. 

Ludów Polski  16, 57-100  Strzelin, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 39 20 373; 39 23 586, e-mail annabanas01@gmail.com, 

faks 71 39 20 373. 

Adres strony internetowej (url): http://www.ckziuludowpolski.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II. 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku internatu Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin. Zakres robót 1. Demontaż stolarki okiennej drewnianej, 

zespolonej, szklonej szkłem pojedynczym gładkim wraz z utylizacją zdemontowanych okien: okna 01-szt. 40, okna 02-szt.18, okna 

03-szt.1, okna 04-szt.26. 2. Rozebranie podokienników wewnętrznych i zewnętrznych: podokienniki wewnętrzne betonowe szer. 30 

cm, gr. 5 cm, podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej szer. ok. 22-25 cm. 3. Wykonanie gładzi cementowej (szlichty) z 

zaprawy cementowej lub klejowej na podokiennikach zewnętrznych i wewnętrznych, naprawa uszkodzeń po robotach 

demontażowych i przygotowanie podłoża pod montaż nowych podokienników. 4. Montaż stolarki okiennej w ilościach wg pkt 1: okna 

01-szt. 40, okna 02-szt.18, okna 03-szt.1, okna 04-szt.26 wraz z robotami wykończeniowymi w tym malowanie ościeży okiennych. 5. 

Parametry techniczne okien: okna pcv otwieralno-uchylne, kolor biały, wspólczynnik "u" okna<=1,1, współczynnik "u" pakietu 

(dwuszybowego klejonego) szklenia <= 0,7, kolor osłonek biały, okucia ur1+msl 0s lub równoważne, klamki hp helga 07555 z t35 bł. 

lub równoważne. 6. Montaż podokienników wenętrznych pcv i zewnętrznych z blachy powlekanej wraz z robotami 

wykończeniowymi. 7. Wymagane przedłożenie zamawiającemu przed złożeniem zamówienia i dostawą okien deklaracji właściwości 

użytkowych i kart technicznych wyrobów okiennych i poddokienników, przewidzianych do wymiany. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku internatu Centrum 

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim 16, 57-100 Strzelin. Zakres robót 1. Demontaż stolarki okiennej 

drewnianej, zespolonej, szklonej szkłem pojedynczym gładkim wraz z utylizacją zdemontowanych okien: okna 01-szt. 40, okna 02-

szt.18, okna 03-szt.1, okna 04-szt.26. 2. Rozebranie podokienników wewnętrznych i zewnętrznych: podokienniki wewnętrzne 

betonowe szer. 30 cm, gr. 5 cm, podokienniki zewnętrzne z blachy ocynkowanej szer. ok. 22-25 cm. 3. Wykonanie gładzi cementowej 

(szlichty) z zaprawy cementowej lub klejowej na podokiennikach zewnętrznych i wewnętrznych, naprawa uszkodzeń po robotach 

demontażowych i przygotowanie podłoża pod montaż nowych podokienników. 4. Montaż stolarki okiennej w ilościach wg pkt 1: okna 

01-szt. 40, okna 02-szt.18, okna 03-szt.1, okna 04-szt.26 wraz z robotami wykończeniowymi w tym malowanie ościeży okiennych. 5. 

Parametry techniczne okien: okna pcv otwieralno-uchylne, kolor biały, współczynnik "u" przenikania ciepła dla okna U<=1,3 

W/m2*K.Profile PCV ciepłe, sześciokomorowe. Pakiet przeszklenia dwuszybowy o współczynniku przenikania ciepła U<=1,0 

W/m2*K dla pakietu przeszklenia. Ramka dystansowa przeszklenia ciepła np. TGI, kolor osłonek biały, okucia ur1+msl 0s lub 

równoważne, klamki hp helga 07555 z t35 bł. lub równoważne. 6. Montaż podokienników wenętrznych pcv i zewnętrznych z blachy 

powlekanej wraz z robotami wykończeniowymi. 7. Wymagane przedłożenie zamawiającemu przed złożeniem zamówienia i dostawą 

okien deklaracji właściwości użytkowych i kart technicznych wyrobów okiennych i poddokienników, przewidzianych do wymiany. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-22, godzina: 

11:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-06-25, 

godzina: 10:00 
 


