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INFORMACJA O ZMIANACH I MODYFIKACJACH
OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
informuje że w prowadzonym postępowaniu na wykonywanie kontroli okresowej budynków
PIWet-PIB w Puławach zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) wprowadza się zmiany w opisie
przedmiotu zamówienia.
Nowy zmieniony opis przedmiotu zamówienia:
Kontrola obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo
Budowlane. Zestawienie obiektów budowlanych podlegających kontroli:
- Budynek Laboratoryjny: kubatura 56 197,50 m3, powierzchnia zabudowy 6 024,5
m2, powierzchnia użytkowa 11 799,50m2, instalacje i urządzenia służące ochronie
środowiska-oczyszczalnia ścieków poakwaryjnych, centrale i instalacje wentylacji,
instalacja gazowa- laboratoryjne palniki gazowe 193 pobory, instalacje gazów
technicznych: acetylenu, wodoru, argonu, helu, dwutlenku węgla, tlenu, wod-kan,
c.o., elektryczna, odgromowa, słaboprądowa.
- Budynek Wielofunkcyjny: kubatura 18 103 m3, powierzchnia zabudowy 1 833,7
m2, powierzchnia użytkowa 3 012,8 m2, instalacje i urządzenia służące ochronie
środowiska- oczyszczalnia ścieków laboratoryjnych, centrale i instalacje wentylacji,
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instalacja gazowa- 2 palniki Weishaupt na kotłowni, 4 palniki Weishaupt na
spalarni, wod-kan, c.o.elektryczna, odgromowa, instalacja słaboprądowa.
- Budynek Administracyjno-Laboratoryjny: kubatura 35 133,00 m3, powierzchnia
zabudowy 3 154,85 m2, powierzchnia użytkowa 7 956,76 m2, centrale i instalacje
wentylacji,, wod-kan, c.o., elektryczna, odgromowa, słaboprądowa.
- Budynek WCKP: kubatura 7 830,00 m3, powierzchnia zabudowy 2 425,00 m2,
powierzchnia użytkowa 3 673,00 m2, instalacja gazowa-kuchenka 4 palnikowa i
taboret gazowy, centrale i

przewody wentylacyjne, wod-kan, c.o., elektryczna,

odgromowa, słaboprądowa.
Pozostałe warunki zawarte w zaproszeniu z dn. 27.09.2017 r. (znak: DZ2501/258/17) nie ulegają zmianie.
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