
Szanowni Państwo,  

w związku ze zmianą części opisowej robót zewnętrznych związanych z Postępowaniem 

przetargowym w przedmiocie modernizacji / remontu generalnego pawilonu wczasowego 

C-D, rozbiórki budynku przedszkola w  Ośrodku Wczasowym "Carbo" przy ul. 

Dąbkowickiej 8, 76-156 Dąbki nastąpiła konieczność sprostowania Ogólnych Warunków 

Postepowania przetargowego (SIWZ), a mianowicie przeniesienia z Części 1 zadania 

„remont pomieszczeń sanitarnych w pokojach w istniejącym układzie przelotowym 

(osprzęt sanitarny, armatura, płytki ścienne, podłogowe, wpust podłogowy)” do Części 2 

robót wewnętrznych: 

 

Wersja poprzednia:  

Powyższy Etap planuje się rozdzielić na dwie części, a mianowicie: 

 

a)        Część 1 wykonywana w okresie od marca 2023r. do czerwca 2023: 

 

•        wymiana aluminiowej stolarki okiennej na nową z PCV wraz z wymianą parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych 

•        wymiana aluminiowych drzwi wejściowych do budynku na nowe z PCV 

•        wymiana istniejącego przyłącza wod–kan. do budynków 

•        wymiana istniejącego przyłącza c.w.u. do budynków 

•        wymiana instalacji odgromowej (poziomy na dachu i zwody pionowe ) 

•        remont balkonów (wymiana balustrad, przepierzeń, posadzki, izolacje 

przeciwwilgociowe, obróbki blacharskie) 

•        docieplenie elewacji budynków wczasowych C–D wraz wyprawą elewacyjną 

•        remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek 

blacharskich (rynny, rury spustowe, itp., kominy) 

•        docieplenie stropodachu remont pomieszczeń sanitarnych w pokojach w istniejącym 

układzie przelotowym (osprzęt sanitarny, armatura, płytki ścienne, podłogowe, wpust 

podłogowy) 

•        rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola, oraz instalacje sanitarne zewnętrzne 

 

b)        Część 2 wykonywana w okresie od września 2023 do grudnia 2023: 

 

•        wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku wraz z osprzętem 

•        wymiana instalacji wod–kan. (piony i poziomy) w całym budynku 

•        wymiana instalacji c.w.u. (poziomy w kanałach) 

•        instalacja Wi-Fi na korytarzach 

•        instalacja RTV w całym budynku (pokoje, świetlica na 1 i 2 piętrze) 

•        likwidacja istniejącego wykończenia boazerią ścian w pokojach wraz z wykonaniem w 

tym miejscu nowych tynków wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 

•        malowanie całości pomieszczeń (kolorystyka) 

•        wymiana drzwi wewnętrznych Malowanie klatki schodowej, istniejących balustrad i 

odnowienie schodów z lastryko, Ocieplenie fundamentów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem rzeczowym zawarto łącznie w 

niniejszych Warunkach Przetargu Pisemnego, przedmiarach robót w kosztorysach ślepych 

stanowiących załącznik A do niniejszych warunków przetargu pisemnego. 

 



Wersja nowa :  

Powyższy Etap planuje się rozdzielić na dwie części, a mianowicie: 

 

a)        Część 1 wykonywana w okresie od marca 2023r. do czerwca 2023: 

 

•        wymiana aluminiowej stolarki okiennej na nową z PCV wraz z wymianą parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych 

•        wymiana aluminiowych drzwi wejściowych do budynku na nowe z PCV 

•        wymiana istniejącego przyłącza wod–kan. do budynków 

•        wymiana istniejącego przyłącza c.w.u. do budynków 

•        wymiana instalacji odgromowej (poziomy na dachu i zwody pionowe ) 

•        remont balkonów (wymiana balustrad, przepierzeń, posadzki, izolacje 

przeciwwilgociowe, obróbki blacharskie) 

•        docieplenie elewacji budynków wczasowych C–D wraz wyprawą elewacyjną 

•        remont pokrycia dachowego papą termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek 

blacharskich (rynny, rury spustowe, itp., kominy) 

•        docieplenie stropodachu  

•        rozbiórkę istniejącego budynku przedszkola, oraz instalacje sanitarne zewnętrzne 

 

b)        Część 2 wykonywana w okresie od września 2023 do grudnia 2023: 

 

•        remont pomieszczeń sanitarnych w pokojach w istniejącym układzie przelotowym 

(osprzęt sanitarny, armatura, płytki ścienne, podłogowe, wpust podłogowy) 

•        wymiana instalacji elektrycznej w całym budynku wraz z osprzętem 

•        wymiana instalacji wod–kan. (piony i poziomy) w całym budynku 

•        wymiana instalacji c.w.u. (poziomy w kanałach) 

•        instalacja Wi-Fi na korytarzach 

•        instalacja RTV w całym budynku (pokoje, świetlica na 1 i 2 piętrze) 

•        likwidacja istniejącego wykończenia boazerią ścian w pokojach wraz z wykonaniem w 

tym miejscu nowych tynków wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach 

•        malowanie całości pomieszczeń (kolorystyka) 

•        wymiana drzwi wewnętrznych Malowanie klatki schodowej, istniejących balustrad i 

odnowienie schodów z lastryko, Ocieplenie fundamentów. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zakresem rzeczowym zawarto łącznie w 

niniejszych Warunkach Przetargu Pisemnego, przedmiarach robót w kosztorysach ślepych 

stanowiących załącznik A do niniejszych warunków przetargu pisemnego. 
 


