
 

 

ZP.271.1.12.2022                                                                        Sucha Beskidzka 02.08.2022 r. 
 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   
 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) w imieniu Zamawiającego – Gminy 
Sucha Beskidzka – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                   
pn. „Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych w ramach programu STOP SMOG                     
– etap V”, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, została zmieniona treść 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w zakresie: 
 

1) opisu robót dla części nr 9 (pkt 4 SWZ) 
 
 

zamiast: 
 

„CZĘŚĆ NR 9 – termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 23 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach 
programu STOP SMOG w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym            
przy ul. 3 Maja 23 w Suchej Beskidzkiej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 
ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego strukturalnego (ok. 317 m2)           
oraz montaż parapetów zewnętrznych (ok. 33 m2). 
Zakres robót określają przedmiar robót (ilości robót są orientacyjne) oraz audyt 
energetyczny stanowiące załączniki do niniejszej SWZ”. 
 

jest: 
 

„CZĘŚĆ NR 9 – termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 23 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia niskoemisyjnego w ramach 
programu STOP SMOG w budynku mieszkalnym jednorodzinnym zlokalizowanym            
przy ul. 3 Maja 23 w Suchej Beskidzkiej. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje 
ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi wraz z wykonaniem wyprawy 
elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku mineralnego strukturalnego (ok. 210 m2)           
oraz montaż parapetów zewnętrznych (ok. 33 m2). 
Zakres robót określają przedmiar robót (ilości robót są orientacyjne) oraz audyt 
energetyczny stanowiące załączniki do niniejszej SWZ”. 

 

2) przedmiaru robót dla części nr 9, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zawiadomienia. 

 
 
Powyższa zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 

                                                                                        Z upoważnienia 

                                                                        Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka 
 

                                                                                       Zbigniew Maryon 
                                                                                             Sekretarz Gminy 



   

 

 

Załącznik nr 1 

 
PRZEDMIAR ROBÓT 

CZĘŚĆ NR 9 – termomodernizacja budynku przy ul. 3 Maja 23 
 

Nr 
poz. 

Podstawa Opis robót J.m. Ilość 

1 KNR 17 2608/1 
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie 

m2 210 

2 KNR 17 2608/3 
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie 
preparatem wzmacniającym 1-krotnie 

m2 210 

3 KNR 17 2609/1 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi współ. 0,032 metodą 
lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt 
styropianowych gr 12 cm do ścian 

m2 210 

4 KNR 17 2609/4 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących, przymocowanie płyt 
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian 

szt 800 

5 KNR 17 2609/6 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki 
na ścianach 

m2 210 

6 KNR 17 927/1 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego 
z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, 
nałożenie na podłoże gruntu, 1-a warstwa 

m2 210 

7 KNR 17 927/3 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego 
z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 
3-5 mm, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 

m2 210 

8 KNR 17 2609/8 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym mb 138 

9 
KNR 17/2609/8 

analogia 
Montaż listwy startowej mb 45 

10 KNR 17 2608/1 
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, oczyszczenie 
mechaniczne i zmycie - ościeża 

m2 30,26 

11 KNR 17 2608/3 
Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie 
preparatem wzmacniającym  1-krotnie 

m2 30,26 

12 KNR 17 2609/2 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr. 
3 cm do ościeży 

m2 30,26 

13 KNR 17 2609/7 
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą 
przy użyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki 
na ościeżach 

m2 30,26 

14 KNR 17 927/1 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego 
z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 
3-5 mm, nałożenie na podłoże gruntu, 1-a warstwa 

m2 30,26 

15 KNR 17 927/5 
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego 
z suchej mieszanki, ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, grubości 
3-5 mm, na ościeżach, szerokość do 30 cm 

m2 30,26 

16 
Kalkulacja 

indywidualna 
Montaż parapetów zewnętrznych m 33,1 

 
 
 
 


