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Ogłoszenie nr 500101351-N-2018 z dnia 09-05-2018 r.

Nowy Sącz:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 550639 

Data: 27/04/2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Nowosądecki, Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, Krajowy numer identyfikacyjny

491893180, ul. Jagiellońska  33, 33-300   Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48

18 41 41 600, e-mail bziecina@nowosadecki.pl, mzelasko@nowosadecki.pl, faks +48 18 41 41 700.

Adres strony internetowej (url): www.bip.nowosadecki.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.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: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie

boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju

w ramach projektu „Małopolskie boiska”. I. Zakres przedmiotowych robót budowlanych

obejmuje w szczególności: a) roboty przygotowawcze, b) roboty związane z odwodnieniem, c)

wykonanie nawierzchni boiska w formie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej

(wodoprzepuszczalnej) na istniejącej podbudowie mineralno – asfaltowej, d) dostawę i montaż

wyposażenia boiska, e) namalowanie linii wyznaczających pola do poszczególnych gier
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zespołowych oraz logotypów zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ. Nawierzchnia boiska oraz

namalowanie linii wyznaczających pola do gier zespołowych oraz logotypów winny zostać

wykonane zgodnie z wizualizacją stanowiącą Załącznik nr 1b do SIWZ. Miejsce realizacji robót

budowlanych: teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju,

ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój, gmina Krynica - Zdrój, powiat nowosądecki,

województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 1112, obręb ewid. Krynica Wieś.

Budynek szkoły, w sąsiedztwie którego prowadzone będą roboty budowlane jest obiektem

użytkowanym zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia

robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie

bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i w jego pobliżu. Wykonawca jest

zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku. Prace powinny być

prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót

budowlanych został określony za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1a

do SIWZ. Na dokumentację projektową składają się: dokumentacja techniczna wraz z częścią

rysunkową, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową. UWAGA: Przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1a do SIWZ stanowi

jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem

wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. UWAGA:

Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy

własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje

produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich

wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza

składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, w

których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania

określone przez zamawiającego. II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opisuje

przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego

zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę
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(na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego

otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wykonawcy

zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani są zgłosić ten

fakt do dnia 07.05.2018 r. Kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji w

Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu – Panu Piotrowi Piechnikowi, pisemnie, faksem (18

41 41 700) lub mailem (powiat@nowosadecki.pl). O terminie przeprowadzenia oględzin

zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub mailem. III.

Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane, stanowiące przedmiot

niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi

(uwaga: termin gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ).

IV. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej kontraktowej od wszystkich ryzyk na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto

podanej w ofercie wykonawcy. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne przez cały okres

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego potwierdzone za zgodność z

oryginałem dokumenty potwierdzające posiadanie w/w ubezpieczenia OC. V. Wykonanie

przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie

umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

został zawarty w SIWZ. 

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: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na

przebudowie boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w

Krynicy Zdroju w ramach projektu „Małopolskie boiska”. I. Zakres przedmiotowych robót

budowlanych obejmuje w szczególności: a) roboty przygotowawcze, b) roboty związane z

odwodnieniem, c) wykonanie nawierzchni boiska w formie nawierzchni bezpiecznej

poliuretanowej (wodoprzepuszczalnej) na istniejącej podbudowie mineralno – asfaltowej, po

uprzednim wykonaniu warstwy ET (SBR + Żwir suszony + lepiszcze) o grubości 35 mm

układanej bezpośrednio na sfrezowanej nawierzchni asfaltowej, d) dostawę i montaż

wyposażenia boiska, e) namalowanie linii wyznaczających pola do poszczególnych gier

zespołowych oraz logotypów zgodnie z Załącznikiem nr 1b do SIWZ. Nawierzchnia boiska oraz

namalowanie linii wyznaczających pola do gier zespołowych oraz logotypów winny zostać
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wykonane zgodnie z wizualizacją stanowiącą Załącznik nr 1b do SIWZ. Miejsce realizacji robót

budowlanych: teren Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy - Zdroju,

ul. Nadbrzeżna 3, 33-380 Krynica Zdrój, gmina Krynica - Zdrój, powiat nowosądecki,

województwo małopolskie. Lokalizacja inwestycji: działka nr 1112, obręb ewid. Krynica Wieś.

Budynek szkoły, w sąsiedztwie którego prowadzone będą roboty budowlane jest obiektem

użytkowanym zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia

robót w sposób zapewniający niezakłócone użytkowanie obiektu oraz zachowanie

bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie i w jego pobliżu. Wykonawca jest

zobowiązany zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do budynku. Prace powinny być

prowadzone w uzgodnieniu z dyrektorem placówki. Szczegółowy zakres przedmiotowych robót

budowlanych został określony za pomocą dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 1a

do SIWZ. Na dokumentację projektową składają się: dokumentacja techniczna wraz z częścią

rysunkową, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych. Wskazane roboty budowlane mają być wykonane zgodnie z dokumentacją

projektową. UWAGA: Przedmiar robót będący częścią Załącznika nr 1a do SIWZ stanowi

jedynie materiał informacyjny co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem, zatem

wykonawca nie może powoływać się na przedmiar jako podstawę wyceny oferty. UWAGA:

Podane w dokumentacji technicznej, ewentualne znaki towarowe, patenty, pochodzenie, nazwy

własne towarów lub ich producentów, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje

produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, mają charakter przykładowy, a ich

wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza

składanie ofert równoważnych na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy Pzp. W przypadkach, w

których przedmiot zamówienia opisany jest przez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego,

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania

określone przez zamawiającego. II. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia opisuje

przedmiot zamówienia w sposób wyczerpujący i kompletny. Jednakże w celu lepszego

zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający umożliwia dokonanie przez wykonawcę

(na własny koszt) oględzin miejsca, w którym nastąpi realizacja przedmiotu zamówienia i jego

otoczenia i zaleca szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją techniczną. Wykonawcy
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zainteresowani dokonaniem oględzin miejsca realizacji zamówienia, zobowiązani są zgłosić ten

fakt do dnia 07.05.2018 r. Kierownikowi Zespołu Zamówień Publicznych i Inwestycji w

Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu – Panu Piotrowi Piechnikowi, pisemnie, faksem (18

41 41 700) lub mailem (powiat@nowosadecki.pl). O terminie przeprowadzenia oględzin

zainteresowani wykonawcy zostaną poinformowani pisemnie, faksem lub mailem. III.

Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty budowlane, stanowiące przedmiot

niniejszego zamówienia wykonawca udzielił minimum 5 - letniej gwarancji jakości i rękojmi

(uwaga: termin gwarancji jakości i rękojmi stanowi kryterium oceny ofert – patrz pkt 19 SIWZ).

IV. Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej kontraktowej od wszystkich ryzyk na kwotę nie mniejszą od ceny całkowitej brutto

podanej w ofercie wykonawcy. Ubezpieczenie (polisa OC) musi być ważne przez cały okres

realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu przed

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego potwierdzone za zgodność z

oryginałem dokumenty potwierdzające posiadanie w/w ubezpieczenia OC. V. Wykonanie

przedmiotu zamówienia przebiegać będzie zgodnie z postanowieniami zawartymi w projekcie

umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. VI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

został zawarty w SIWZ. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV. 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-05-14, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta

powinna być sporządzona w języku polskim. 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2018-05-15, godzina: 10:15, Skrócenie terminu składania wniosków, ze

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Oferta
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powinna być sporządzona w języku polskim. 

 


