
Załącznik nr 15 do SIWZ 

Wykaz rozwiązań zamiennych, zaniechań i prac dodatkowych  

W zakresie zagospodarowanie terenu planuje się: 

1. Uwzględnić ogrodzenie nieruchomości ocynkowane panelowe ø 4 mm  o wysokości  

1,53 m na słupkach systemowych wraz z montażem dwóch przesuwnych bram 

wjazdowych.  Automatyka bram sterowana za pomocą zdalnego systemu (moduł 

GSM) i przy użyciu pilotów. Uwzględnić po 2 piloty dla wszystkich lokali wraz z 

kluczykami awaryjnego otwierania, a w przypadku lokali o innym przeznaczeniu 

piloty do wrót garażowych zintegrowane z bramami wjazdowymi. Automatyka bram 

wyposażona w system SOS – otwieranie bram na sygnał służb uprzywilejowanych. 

Uwaga na zachodniej części działki graniczącej z działką 251/53 jest ogrodzenie 

systemowe ocynkowane panelowe o podobnych parametrach do planowanego. 

Długość ogrodzenia – 129,5 mb. Ilość bram przesuwnych – 2 szt. Należy sporządzić 

kalkulację własną.  

2. Odstąpić od realizacji wiaty śmietnikowej – podłoże pod wiatę należy zrealizować 

zgodnie z opracowaniem – projekt wykonawczy drogi.   

3. W zakresie zieleni zrealizować prace zamiennie – odstąpić od wykonania podłoża z 

białego grysu rozłożonego na materiałach ogrodniczych blokujących rozrost 

chwastów i zastąpić ziemią ogrodową wraz z wysianiem trawnika.   

4. Odstąpić od części nasadzeń w zakresie roślin płożących mających na celu pokrycie 

wysypanego grysu: 

a. Ognik szkarłatny – 6 sztuk na wschodniej części działki (rezygnacja z całości),  

b. Irga drobnolistna – 10 sztuk (rezygnacja z 50 %),  

c. Cis pośredni – rezygnacja z nasadzeń na wschodniej części działki (20 sztuk) – 

wzdłuż granicy działki.  

Na południowej części działki rezygnacja z 5 sztuk. 

Pozostawić 3 sztuki na południowo – zachodniej części działki,  

d. Funka Hosta – rezygnacja z 30 sztuk (100%)  

e. Bluszcz Haedera – rezygnacja z 28 sztuk (100%)  

5. Nasadzenie winorośli japońskiej – pnąca po ogrodzeniu na wschodniej części działki – 

30 sztuk.  

6. Drzewa na działce 2218/7 kolidujące z wjazdem na północnej części działki zostały 

usunięte.  

7. Na zachodnio północnej części działki nr 251/54 oraz na działce nr 2218/7 

zrealizować chodnik, schody dla pieszych wraz ze zjazdem dla wózków ze schodami, 

umożliwiający komunikację pieszą pomiędzy chodnikiem wzdłuż ulicy 

Dąbrowskiego, a drogą wewnętrzną. Przewiduje się rozbiórkę istniejących schodów 

na działce 2218/7 i realizację nowych z kostki polbruk wraz ze zjazdem dla wózków 

ze schodami. Zamawiająca uzyskała zgodę i uzgodnienie z Gminą Szubin na 

realizację przedmiotowych prac. Szczegółowe wytyczne zostaną przekazane po 

uzyskaniu wytycznych od Biura projektowego Pro Amar. Na etapie przetargu należy 

uwzględnić chodnik o szerokości 2 m i długości 5 m na działce 2218/7 oraz szerokości 

1,5 m i długości 7,5 m na działce 251/54. Zwężenie chodnika należy wykonać w 

związku z montażem furtki  o szerokości 1,5 m  



W kalkulacji uwzględnić montaż furtki (szerokość 1,5 m) wraz z videodomofonem i 

jego zasilaniem oraz przesunięcie lampy oświetlenia wewnętrznego o około 5 m.  

Kalkulacja własna.     

8. Odstąpić od nasadzenia drzew – kolizja z planowanym chodnikiem: 

a. 1 szt. drzewa - klon czerwony na zachodnio północnej części działki,  

b. 2 szt. drzew – jarząb pospolity  na południowej części działki,  

W zakresie dokumentacji projektu wykonawczego drogi planuje się: 

1. Dokonać zmiany podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (gr. 15 cm) na kruszywo z recyklingu (beton czysty kruszony gr. 20 cm) 

w zakresie stanowisk postojowych. Zamawiająca uzyskała uzgodnienie z projektantem 

branży drogowej na dokonanie zmiany.  

W zakresie robót budowlanych planuje się: 

1. Stolarkę okienną i drzwiową w lokalach mieszkalnych o następujących parametrach: 

a. okna PCV  w lokalach i częściach wspólnych o współczynniku przenikania 

ciepła U≤0,9 W/m
2
*K (norma od 2021 r.) – uwzględniono w dokumentacji 

zestawienie stolarki okiennej.  

b. parapety wewnętrzne z konglomeratu grubości 3 cm – kolorystyka do 

uzgodnienia na etapie realizacji,  

c. drzwi wejściowe  do lokali mieszkalnych  zastosować w klasie RC3 (w 

dokumentacji przewidziano klasę RC4), 

d. odstąpić od montażu drzwi wewnętrznych w lokalach (do pokoi, kuchni, 

łazienki)   

e. wrota garażowe segmentowe, ocieplone, z kratką wentylacyjną (eg 

dokumentacji) otwierane pilotem, który można zaprogramować na otwieranie 

dwóch bram wjazdowych na nieruchomość wraz z montażem wyłącznika 

krańcowego, który uruchamia oświetlenie garażu,  

2. Zrezygnować z wykończenia posadzki lokali mieszkalnych:  

a. w pokojach dziennych, sypialniach, korytarzach – odstąpienie od ułożenia 

paneli podłogowych,  

b. w kuchni, łazience, WC – odstąpienie od ułożenia wykładziny PCV 

3. W zakresie wykończenia ścian lokali mieszkalnych:  

a. odstąpić od szpachlowania masą gipsową i malowania farbą emulsyjną,  

b. pozostawić ściany wykończone tynkiem cementowo – wapiennym zatarte na 

gładko, klasa tynku wg dokumentacji,  

4. W zakresie wykończenia sufitów lokali mieszkalnych: 

a. zrezygnować  z malowania wraz z gruntowaniem. 

5. W zakresie wykończenia klatki schodowej: 

a. odstąpić od wykończenia ścian klatki schodowej dwoma pasami o wysokości 

40 cm z tynku strukturalnego – pozostawienie ścian gładkich w jednolitym 

kolorze, 

b. ułożyć płytki gresowe z cokolikiem o współczynniku antypoślizgowości R9 

wg dokumentacji, na biegach schodowych stopnice, kolorystyka i wielkość  

płytek do uzgodnienia na etapie realizacji, 



c. odstąpić od wykończenia balustrad klatki schodowej pochwytem drewnianym i 

zastąpić go stalowym ø 50 (wg detalu mocowania balustrady rozwiązanie 

alternatywne) Cała balustrada stalowa z profili zamkniętych malowana 

proszkowo wg kolorystyki uzgodnionej na etapie realizacji.  

d. odstąpić od dostawy tablicy informacyjnej, 

e. odstąpić od montażu skrzynek oddawczych, 

f. odstąpić od dostawy wycieraczki wewnętrznej,  

6. W zakresie windy osobowej w dokumentacji przewidziano windę elektryczną cierną 

bez maszynowni, o udźwigu 1000 kg (13 osób). Winda firmy ORONA wykończenie 

kabiny -  stal nierdzewna.   

7. W zakresie elewacji: 

a. odstąpić od realizacji napisu na elewacji z logo MSM „DOM”  

b. numer administracyjny budynku LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu, 

rozświetlany przy podejściu do klatki z oznaczeniem ulicy, numeru budynku, 

zakres mieszkań.  

  

W zakresie wewnętrznej instalacji sanitarnej planuje się: 

 

1. Odstąpić od montażu umywalek pojedynczych wraz z baterią w łazienkach lokali 

mieszkalnych,  

2. Odstąpić od montażu brodzików natryskowych z tworzyw sztucznych wraz z kabiną w 

łazienkach lokali mieszkalnych,  

3. Odstąpić od montażu zlewozmywaków ze stali nierdzewnej dwukomorowych wraz z  

bateriami w kuchniach lokali mieszkalnych,  

4. Odstąpić od montażu ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt” 

W zakresie instalacji centralnego ogrzewania:  

1. Zastosować zawory termostatyczne produkcji Danfoss wg parametrów określonych w 

dokumentacji.  

W zakresie instalacji wentylacyjnej: 

1.  Zastosować nawiewniki higrosterowane Aereco wg parametrów  

i wytycznych opisanych w dokumentacji  

 

W zakresie instalacji elektrycznej:  

 

1. W związku z kolizją lampy oświetlenia zewnętrznego z planowanym chodnikiem na 

zachodnio-północnej części działki, uwzględnić dyslokację przedmiotowej lampy o 

około 5 m,   

2. W lokalach mieszkalnych uwzględnić montaż videomonitorów, 

3. Uwzględnić wykonanie instalacji domofonowej wraz z montażem kasety rozmównej i 

elektrozaczepu przy furtce na zachodnio-północnej części działki.  

Kalkulacja własna.  


