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Ogłoszenie nr 500117776-N-2018 z dnia 25-05-2018 r.
Kwidzyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 543255-N-2018
Data: 11/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kwidzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 17074776700000, ul. ul. Grudziądzka 30, 82500
Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 261-41-51, e-mail przetargi@gminakwidzyn.pl,
faks 552 792 306.
Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. Zadania realizowane są w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Część I Mareza Przedmiotem
zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn
w miejscowości Mareza wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie- Budynek biblioteki i świetlicy
w Marezie- inwestycja dotyczy termomodernizacji budynku i remontu dachu. Projektowane prace
remontowe obejmują m. in.: 1) Uzupełnienia oraz przetarcia uszkodzonych tynków 2) Wykonanie
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termomodernizacji ścian 3) Odtworzenie elementów architektonicznych elewacji frontowej 4)
Montaż obróbek blacharskich na elewacji 5) Wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowanie
elewacji 6) Wymianę parapetów zewnętrznych 7) Wykonanie opaski betonowej z płytek
betonowych wokół budynku 8) Wymianę drewnianej oraz montaż nowej stolarki okiennej 9)
Wymianę pokrycia dachowego 10) Termomodernizacja stropu na poddaszu oraz połaci
dachowych 11) Termomodernizacja połaci dachowych 12) Wzmocnienie konstrukcji dachowej
13) Wymianę obróbek blacharskich Część II Nowy Dwór Przedmiotem zamówienia jest
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w
miejscowości Nowy Dwór na działce o nr ewidencyjnym 82/1. Projektowe prace remontowe
obejmują m.in.: 1) Wymianę stolarki okiennej 2) Montaż wentylacji mechanicznej w budynku sali
wraz z wymianą grzejników 3) Wykonanie termoizolacji posadzki w sali gimnastycznej wraz z
nawierzchnią, 4) Zmodernizowanie systemu grzewczego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót
budowlanych, które nie zostały wyszczególnione a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy
zgodnie z projektami budowlanymi, wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi
wizję lokalną terenu budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca
wykonywania robót oraz terenu w pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek
sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy
zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i
opisu) należy przekazać Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie
budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże
Zamawiającemu na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń
przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane strony,
które uczestniczyć mają w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone
podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę
Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. Zamawiający
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zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do realizacji robót
Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski Materiałowe
dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania. Zamawiający
dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co
do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w
dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego.
Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym)
występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm
krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn. Zadania realizowane są w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Część I
Mareza Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości Mareza wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zadanie- Budynek biblioteki i świetlicy w Marezie- inwestycja dotyczy termomodernizacji
budynku i remontu dachu. Projektowane prace remontowe obejmują m. in.: 1) Uzupełnienia
oraz przetarcia uszkodzonych tynków 2) Wykonanie termomodernizacji ścian 3) Odtworzenie
elementów architektonicznych elewacji frontowej 4) Montaż obróbek blacharskich na elewacji
5) Wykonanie tynku elewacyjnego oraz malowanie elewacji 6) Wymianę parapetów
zewnętrznych 7) Wykonanie opaski betonowej z płytek betonowych wokół budynku 8)
Wymianę drewnianej oraz montaż nowej stolarki okiennej 9) Wymianę pokrycia dachowego
10) Termomodernizacja stropu na poddaszu oraz połaci dachowych 11) Termomodernizacja
połaci dachowych 12) Wzmocnienie konstrukcji dachowej 13) Wymianę obróbek blacharskich
Część II Nowy Dwór Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej na terenie Gminy Kwidzyn w miejscowości Nowy Dwór na działce o
nr ewidencyjnym 82/1. Projektowe prace remontowe obejmują m.in.: 1) Wymianę stolarki
okiennej 2) Montaż wentylacji mechanicznej w budynku sali wraz z wymianą grzejników 3)
Wykonanie termoizolacji posadzki w sali gimnastycznej wraz z nawierzchnią, 4)
Zmodernizowanie systemu grzewczego. 5) Wymiana instalacji oświetleniowej sali
gimnastycznej i przebudowa rozdzielnic elektrycznych według projektu budowlanego.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej wraz ze
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione a są
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi,
wykonawczymi, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. Przed rozpoczęciem
wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną terenu budowy,
budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca wykonywania robót oraz terenu w
pobliżu terenu budowy, na który roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie
istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować
lub sfilmować. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać
Inspektorowi nadzoru, przed rozpoczęciem wszelkich robót na terenie budowy. Jeśli podczas
wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Zamawiającemu na
piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed
rozpoczęciem jakichkolwiek działań na terenie budowy. O planowanym terminie
przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Zamawiającego. Po uzgodnieniu
terminu wizji z Inspektorem nadzoru Wykonawca powiadomi wszystkie zainteresowane
strony, które uczestniczyć mają w wizji. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a
zauważone podczas lub po wykonaniu robót zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę
Inspektora nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję.
Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty
techniczne, certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Przed przystąpieniem do
realizacji robót Wykonawca przedstawi do zatwierdzania Inspektorowi nadzoru Wnioski
Materiałowe dotyczące wszystkich materiałów i urządzeń planowanych do wbudowania.
Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów
równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i
urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez
Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w
projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez
polskie prawodawstwo.

25.05.2018, 13:23

5z5

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/c8ebd3e2-17e7-4478-b5fe-eb6a4...

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.2
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-05-30, godzina: 11:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-04, godzina: 11:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.5
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45421000-4 45453000-7
45300000-0 45422000-1 45260000-7
W ogłoszeniu powinno być: Dodatkowe kody CPV: Kod CPV 45421000-4 45453000-7
45300000-0 45422000-1 45260000-7 45310000-3
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