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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Politechnika Poznańska, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. Pl. M. Skłodowskiej-Curie  5, 60965   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 

616 653 538, e-mail zamowienia.publiczne@put.poznan.pl, faks 616 653 738.  

Adres strony internetowej (url): www.put.poznan.pl  

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: 3.2. Opis robót budowlanych W ramach zadania termomodernizacji budynku A1a, wykonać należy ocieplenie przegród 

zewnętrznych metodą lekką mokrą, ocieplenie stropodachu oraz wymianę starej stolarki drzwiowej i okiennej. Dla zabezpieczenia kondygnacji 

podziemnej przed dopływem oraz stagnowaniem wód gruntowych w sąsiedztwie ścian zewnętrznych oraz pod posadzkami proponuje się wykonanie 

drenażu opaskowego. Przewiduje się również wykonanie hydroizolacji posadzki i ścian piwnic. Dodatkowo planowana jest modernizacja instalacji 

grzewczych, wentylacyjnych, zastosowanie instalacji wody lodowej wraz ze źródłem chłodu w postacie agregatu chłodzonego wodą. W ramach 

instalacji HVAC zastosowany zostanie system odzysku ciepła z wentylacji wraz z gruntowym akumulatorem ciepła. Dla wspomagania pracy oraz 

optymalnego i ekonomicznego zużycia energii ogólnej przewiduje się instalacje do produkcji energii elektrycznej z turbinami wiatrowymi, 

zlokalizowanymi na dachu budynku WBMiZ. Na etapie projektu wykonawczego należy przewidzieć sprawdzenie możliwości obniżenia posadzek 

piwnicy, oraz nośności dachów budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, w związku z planowanym umieszczeniem na nim turbin 

wiatrowych. Zadania w ramach niniejszego przetargu podzielone zostały na kwalifikowane i niekwalifikowane przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do dofinansowania. Podział poszczególnych zadań na w/w dwie grupy, jak również kompletne i 

szczegółowe opisy techniczne przedsięwzięcia zawarto w Programach Funkcjonalno- 

Użytkowych, stanowiących załączniki 10.1. i 10.2.  

W ogłoszeniu powinno być: 3.2. W ramach zadania termomodernizacji budynku A1a, wykonać należy ocieplenie przegród zewnętrznych metodą 

lekką mokrą, ocieplenie stropodachu oraz wymianę starej stolarki drzwiowej i okiennej. Dla zabezpieczenia kondygnacji podziemnej przed 

zalewaniem przez wody gruntowe należy wykonać studzienki odwadniające z pompami zatapialnymi z pływakiem w pomieszczeniach maszynowni. 

Przewiduje się również wykonanie lokalnych hydroizolacji posadzek i ścian piwnic. Dodatkowo planowana jest modernizacja instalacji grzewczych, 

wentylacyjnych, zastosowanie instalacji wody lodowej wraz ze źródłem chłodu w postaci agregatu chłodzonego wodą. W ramach instalacji HVAC 

zastosowany zostanie system odzysku ciepła z wentylacji wraz z gruntowym akumulatorem ciepła w postaci sond pionowych. Dla wspomagania 

pracy oraz optymalnego i ekonomicznego zużycia energii ogólnej przewiduje się instalacje do produkcji energii elektrycznej z turbinami wiatrowymi, 

zlokalizowanymi na dachu budynku WBMiZ. Na etapie projektu wykonawczego należy przeanalizować potrzebę wzmocnienia posadzek piwnicy ze 



 
 

względu na lokalizację urządzeń, oraz nośność dachów budynku Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, w związku z planowanym umieszczeniem 

na nich turbin wiatrowych. Zadania w ramach niniejszego przetargu podzielone zostały na kwalifikowane i niekwalifikowane przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) do dofinansowania. Podział poszczególnych zadań na w/w dwie grupy, jak również 

kompletne i szczegółowe opisy techniczne przedsięwzięcia zawarto w  Programach Funkcjonalno-Użytkowych, stanowiących załączniki 10.1. i 10.2.  
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