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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny 43101951400000, ul. Pl. Króla Władysława 
Łokietka  1, 20-109  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 814 663 000, e-mail 
zamowienia@lublin.eu, faks 814 663 001. 
Adres strony internetowej (url): https://lublin.eu 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, 
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: 1. W zakresie robót architektoniczno – budowlanych: 1.1. docieplenie ścian 
fundamentowych z wykonaniem hydroizolacji, 1.2. docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu
z kolorystyką elewacji, 1.3. docieplenie stropodachów, 1.4. roboty towarzyszące związane z 
dociepleniem tj: a) wymiana ślusarki okiennej z PCV i drzwiowej z aluminium, b) remont pokrycia 
dachów z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachów, c) remont daszku nad wejściem 
głównym oraz daszków nad pozostałymi wejściami, d) remont stopni zewnętrznych głównego 
wejścia z pochylnią dla niepełnosprawnych, e) remont schodów zewnętrznych pomieszczeń 
technicznych, f) remont studzienek doświetlających pomieszczenia piwnic, g) remont opasek z 
odprowadzeniem wód opadowych na teren, 2. W zakresie robót instalacji sanitarnej: 2.1. wymiana 
instalacji wody zimnej, ciepłej i wykonanie instalacji cyrkulacji, 2.2. przebudowa instalacji 
centralnego ogrzewania dla budynku szkoły, 2.3. wykonanie dwufunkcyjnego węzła 
wymiennikowego dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. wraz z opomiarowaniem, 2.4. rozbudowa 
instalacji wentylacji grawitacyjnej budynku, 2.5. nawietrzaki higrosterowane, 2.6. wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej, 2.7. modernizacja wentylacji kuchni, 2.8. 
przebudowa instalacji gazowej. 3. W zakresie instalacji elektrycznych: 3.1. odgromowa z uziomem 
otokowym, 3.2. oświetlenia zewnętrznego ze sterowaniem, siłowe zasilania centralki wentylacyjnej 
i pompy ciepła na dachu, zasilania wentylacji mechanicznej i obwodów siłowników okien sali 
gimnastycznej, 3.3. wymiennikowni tj. oświetlenia i gniazd serwisowych 230V, napięcia 
bezpiecznego 24V, połączeń wyrównawczych, 4. ochrona przeciwporażeniowa i 
przeciwprzepięciowa, 5. zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, 6. 
odtworzenie terenów zielonych, 7. wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej, 8. wykonanie i 
montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowej. 
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub 
roboty budowlane: 1. W zakresie robót architektoniczno – budowlanych: 1.1. docieplenie ścian 
fundamentowych z wykonaniem hydroizolacji, 1.2. docieplenie ścian zewnętrznych powyżej terenu
z kolorystyką elewacji, 1.3. docieplenie stropodachów, 1.4. roboty towarzyszące związane z 
dociepleniem tj: a) wymiana ślusarki okiennej z PCV i drzwiowej z aluminium, b) remont pokrycia 



dachów z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachów, c) remont daszku nad wejściem 
głównym oraz daszków nad pozostałymi wejściami, d) remont stopni zewnętrznych głównego 
wejścia z pochylnią dla niepełnosprawnych, e) remont schodów zewnętrznych pomieszczeń 
technicznych, f) remont studzienek doświetlających pomieszczenia piwnic, g) remont opasek z 
odprowadzeniem wód opadowych na teren, 2. W zakresie robót instalacji sanitarnej: 2.1. wymiana 
instalacji wody zimnej, ciepłej i wykonanie instalacji cyrkulacji, 2.2. przebudowa instalacji 
centralnego ogrzewania dla budynku szkoły, 2.3. wykonanie dwufunkcyjnego węzła 
wymiennikowego dla potrzeb instalacji c.o. i c.w.u. wraz z opomiarowaniem, 2.4. rozbudowa 
instalacji wentylacji grawitacyjnej budynku, 2.5. nawietrzaki higrosterowane, 2.6. wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej, 2.7. modernizacja wentylacji kuchni, 2.8. 
przebudowa instalacji gazowej. 3. W zakresie instalacji elektrycznych: 3.1. odgromowa z uziomem 
otokowym, 3.2. oświetlenia zewnętrznego ze sterowaniem, siłowe zasilania centralki wentylacyjnej 
i pompy ciepła na dachu, zasilania wentylacji mechanicznej i obwodów siłowników okien sali 
gimnastycznej, 3.3. wymiennikowni tj. oświetlenia i gniazd serwisowych 230V, napięcia 
bezpiecznego 24V, połączeń wyrównawczych, 4. ochrona przeciwporażeniowa i 
przeciwprzepięciowa, 5. zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, 6. 
odtworzenie terenów zielonych, 7. wykonanie i montaż tablic: informacyjnej i pamiątkowej. 


