
 

 

 

         Gdańsk, dnia 2017.09.05 

 

dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej 
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych na  roboty budowlane polegające na remoncie 21 pokoi hotelowych (z 
łazienkami) w Domu Muzyka (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) mieszczącym się w budynku będącym 
własnością Zamawiającego, znak: 05/ZP/2017 

 

 

 Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. 

 

1. W § 1 ust. 2 po pkt 3 formułuje się pkt 4, obejmujący dotychczasową treść ze zmianą numeracji od a) -c). 

Po literze c) dodaje się lit d) i e) o treści: 

d) STWiORB dla wszystkich pokoi, w Rozdziale „Drzwi z montażem”, pkt 1.3 obejmuje zakres prac określony 

poniżej: 

 zabezpieczenie pokoi przed zakurzeniem przy wymianie drzwi wejściowych na drzwi EI30 do tych 

pokoi; 

 demontaż starych i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą i opaskami z pokoi do łazienek; 

 demontaż starych i montaż nowych drzwi z ościeżnicami i opaskami (drzwi p.poż EI30, 

dźwiękoszczelne); 

 montaż samozamykaczy GEZE niewidocznych, ukrytych w drzwiach (zakup Wykonawcy) 

oraz klamek (klamki zostaną przełożone ze zdemontowanych drzwi); 

 uzupełnienie wykładziny dywanowej w miejscu zdemontowanego progu drzwiowego (wykładzina 

dostarczona przez Zamawiającego); 

 uzupełnienie spoin ościeży ścian zewnętrznych w nawiązaniu do istniejącej elewacji, 

wywiezienie gruzu i zdemontowanej stolarki, utylizacja gruzu i inne; 

 wywiezienie gruzu i zdemontowanie stolarki, utylizacja gruzu i inne; 

e) Wymieniane drzwi do pokoi będą wyposażone w tradycyjne zamki (nie na kartę (hotelowe)) , 

wpuszczane, zapadkowo- zasuwkowe, spełniające wymagania normy PN-EN 12209:2005/AC:2006. 

Zamki muszą być wyposażone we wkładki bębenkowe spełniające wymagania normy PN-EN 

1303:2007/AC:2008. 

Klamki do tych zamków zostaną przełożone z obecnych drzwi.    

 

2. W § 1 ust. 3 wzoru umowy dodaje się pkt 4) o treści: 

   4) złożoną ofertą 

Pozostałe zapisy SIWZ oraz wzoru umowy nie ulegają zmianie. 

 

          

          Z poważaniem 
Kanclerz Akademii Muzycznej 
      Bogdan Theisebach 


