Nowy Sącz, dnia 14.03.2014 r.

Nr sprawy: BPM.ZZP.271.156.2014
Otrzymują:
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „Modernizacja i rozwój oferty Domu Pomocy Społecznej przy
ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Sączu w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu
Współpracy wdrażanego w ramach projektu „Pomocna dłoń pod bezpiecznym dachem” – ETAP
II – zmiana funkcjonalności budynku DPS – modernizacja budynku wraz remontem ogrodzenia”.

ZMIANA (DOPRECYZOWANIE) TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jedn. z 2013 r. Dz. U., poz. 907), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek
1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym” zmienia (precyzuje) treść specyfikacji
w następujący sposób:
1. Zamawiający będzie wymagał codziennej obecności kierownika budowy i kierowników
robót w trakcie wykonywania prac z danej branży potwierdzonej wpisem do dziennika
budowy, Ponadto Kierownik budowy i odpowiednik kierownik robót jest zobowiązany
uczestniczyć przy odbiorach robót zakrytych i częściowych. W przypadku uchylania się
kierownika budowy od codziennej obecności na budowie w czasie trwania robót,
Zamawiający będzie wymagał zmiany Kierownika Budowy wraz z wstrzymaniem robót do
czasu zatwierdzenia nowego Kierownika Budowy.
2. Występują różnice pomiędzy Dokumentacją projektową a STWIORB w zakresie
współczynnika przenikania ciepła Uw. Współczynnik Uw. dla całego okna nie może być
większy niż 1,1 W/m2K.
3. Szybę P4A gr. 4 mm należy zastosować we wszystkich oknach w poziomie parteru
i piwnicach od strony zewnętrznej natomiast od strony wewnętrznej należy zastosować
szybę bezpieczna gr. 4 mm.
4. Po zamontowaniu okna przed wykonaniem szpalet, Wykonawca przeprowadzi badanie
szczelności zamontowanych w ilości min. 3 okien przez ich zadymienie w obecności
Inspektora Nadzoru.
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5. Współczynnik promieniowania słonecznego gG dla okien musi wynosić ≤ 0,62, natomiast
przenikalność światła musi wynosić Lt dla szyb ≤ 0,73.
6. Odporność na wielokrotne otwieranie okien - okna mają wytrzymać minimalnie 20000 cykli.
7. Izolacyjność akustyczna okien ma wynosić Rw(C;Ctr) 39(-1,-5).
8. Należy zamontować w oknach dodatkowy zamek zabezpieczającym przed otwieraniem
okien przez pensjonariuszy.
9. Wytrzymałość mechaniczna okien: Klasy 4
10. Zamawiający dopuści do ręcznego wykonywania na budowie zapraw tynkarskich
i murarskich tylko w przypadku spełniania wszystkich wymogów i badań jakie określa
aktualna norma na ręczne wykonywanie zapraw.
11. W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować płytki antypoślizgowe min. R 10
12. Zaprawa pod płytek ma spełniać wymogi STWIORB oraz być o wysokiej odkształcalności
(S2). Fugi należy zastosować zgodnie z STWIORB oraz mają być one na bazie żywic
reaktywnych – RG 2WA.
13. Należy zastosować na połączeniu płytek podłogowych i ściennych wyoblone cokoły.
14. Do malowania należy zastosować farby lateksowe odporne na szorowanie klasy 1,
w których ubytek grubości powłoki jest <5 μm po 200 cyklach szorowania
15. Profil okienny należy przyjąć zgodnie z STWIORB czyli min. klasy A

PREZYDENT MIASTA
NOWEGO SĄCZA
(-) Ryszard Nowak
………………………………………………………………..
( podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:
1. Wykonawcy, którym przekazano specyfikację
2. strona internetowa: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta
3. a/a UM - BPM.ZZP.
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