
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 239647-2014 z dnia 2014-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orzesze

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieŜnią przy Zespole Szkół w Orzeszu zgodnie z dokumentacją projektową i

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ) 1. Zakres zamówienia: 1.1. Budowa

boiska...

Termin składania ofert: 2014-12-03

Numer ogłoszenia: 247441 - 2014; data zamieszczenia : 28.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  239647 - 2014 data 18.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Gmina Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800, fax. 032 3248826.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4.

W ogłoszeniu jest:  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa boiska

wielofunkcyjnego wraz z bieŜnią przy Zespole Szkół w Orzeszu zgodnie z dokumentacją projektową i

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ) 1. Zakres zamówienia: 1.1. Budowa

boiska wielofunkcyjnego o powierzchni czynnej boiska : 20mx40m = 800m2 powierzchnia brutto poliuretanowa

(ze strefami bezpieczeństwa): 968m2. Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier: - boisko do piłki

ręcznej 20x40m - boisko do piłki siatkowej 9x18m - 2 pola gry do koszykówki 12x20m Charakterystyka

nawierzchni syntetycznej: wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego -poliuretan na podbudowie

dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z odwodnieniem nawierzchni poprzecznym - powierzchniowym.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: kolor ceglasty. Linie pola gry (szer. 5cm) -

koszykówka - kolor niebieski Linie pola gry (szer. 5cm) - piłka ręczna - kolor biały Linie pola gry (szer. 5cm) -

piłka siatkowa - kolor Ŝółty Po rozbiórce nawierzchni asfaltowej projektuje się następujący układ warstw: -

warstwa odcinająca z piasku gr 6cm - podbudowa z tłucznia 5-31.5mm gr 15cm - podbudowa 0-5mm gr 5cm -

warstwa rozkładana ET 3,5cm - warstwa rozkładana SBR 7mm - warstwa rozkładana EPDM 7mm 1.2.

Budowę bieŜni do lekkiej atletyki - o warstwach identycznych jak boisko. 1.3. Budowę skoczni w dal. 1.4.

Budowę rzutni do rzutu kulą. 1.5. Budowę piłkochwytów. 1.6. Budowę chodników. 1.7. Zabudowę ławek 1.8.

Zabudowę koszy na śmieci 4szt. UWAGA: kosze nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, Zamawiający

wymaga dostarczenia koszy stalowych o poj. kosza 40/50 litrów z wyjmowanym wkładem wykonany z blachy

ocynkowanej, zamykany na zamek zatrzaskowy, słupek metalowy, malowany farbami proszkowymi - kolor do

uzgodnienia Sposób montaŜu: kosz wolnostojący - opcja z podstawą betonową 7. Zamawiający dopuszcza
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zastosowanie innych materiałów niŜ zastosowane w projekcie, równowaŜnych, o odpowiednich parametrach

technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej

materiałów są wartościami minimalnymi. 8. Warunki gwarancji - min. 3 lata, max 5 lat gwarancji na wykonane

roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót 9. Podwykonawcy: 1.

Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający Ŝąda

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W

przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do

wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm)

podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez

zamawiającego odpowiednio zastrzeŜeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj.

projekcie umowy 5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o

wartości większej niŜ 50 000 zł brutto...

W ogłoszeniu powinno by ć: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa boiska

wielofunkcyjnego wraz z bieŜnią przy Zespole Szkół w Orzeszu zgodnie z dokumentacją projektową i

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (zał. Nr 1 do SIWZ) 1. Zakres zamówienia: 1.1. Budowa

boiska wielofunkcyjnego o powierzchni czynnej boiska : 20mx40m = 800m2 powierzchnia brutto poliuretanowa

(ze strefami bezpieczeństwa): 968m2. Na boisku znajdować się będą następujące pola do gier: - boisko do piłki

ręcznej 20x40m - boisko do piłki siatkowej 9x18m - 2 pola gry do koszykówki 12x20m Charakterystyka

nawierzchni syntetycznej: wykończenie nawierzchni boiska wielofunkcyjnego -poliuretan na podbudowie

dynamicznej (wodoprzepuszczalny) z odwodnieniem nawierzchni poprzecznym - powierzchniowym.

Proponowana kolorystyka nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: kolor ceglasty i kolor zielony. Linie pola gry

(szer. 5cm) - koszykówka - kolor niebieski Linie pola gry (szer. 5cm) - piłka ręczna - kolor biały Linie pola gry

(szer. 5cm) - piłka siatkowa - kolor Ŝółty Po rozbiórce nawierzchni asfaltowej projektuje się następujący układ

warstw: - warstwa odcinająca z piasku gr 6cm - podbudowa z tłucznia 5-31.5mm gr 15cm - podbudowa 0-5mm

gr 5cm - warstwa rozkładana ET 3,5cm - warstwa rozkładana SBR 7mm - warstwa rozkładana EPDM 7mm

1.2. Budowę bieŜni do lekkiej atletyki - o warstwach identycznych jak boisko. 1.3. Budowę skoczni w dal. 1.4.

Budowę rzutni do rzutu kulą. 1.5. Budowę piłkochwytów. 1.6. Budowę chodników. 1.7. Zabudowę ławek 1.8.

Zabudowę koszy na śmieci 4szt. UWAGA: kosze nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, Zamawiający

wymaga dostarczenia koszy stalowych o poj. kosza 40/50 litrów z wyjmowanym wkładem wykonany z blachy

ocynkowanej, zamykany na zamek zatrzaskowy, słupek metalowy, malowany farbami proszkowymi - kolor do

uzgodnienia Sposób montaŜu: kosz wolnostojący - opcja z podstawą betonową 7. Zamawiający dopuszcza
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zastosowanie innych materiałów niŜ zastosowane w projekcie, równowaŜnych, o odpowiednich parametrach

technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej

materiałów są wartościami minimalnymi. 8. Warunki gwarancji - min. 3 lata, max 5 lat gwarancji na wykonane

roboty oraz zastosowane materiały licząc od dnia ostatecznego odbioru robót 9. Podwykonawcy: 1.

Wykonawca moŜe powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega

obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający Ŝąda

wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W

przypadku gdy Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do

wykonania zamówienia lub zdolności finansowe podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm)

podwykonawców, na których zasoby się powołuje. 4. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez

zamawiającego odpowiednio zastrzeŜeń lub sprzeciwu określone zostały w załączniku nr 6 do SIWZ tj.

projekcie umowy 5. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo, który podlega

obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% umowy w sprawie zamówienia

publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o

wartości większej niŜ 50 000 zł brutto...

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.1).

W ogłoszeniu jest:  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złoŜenia wadium. Zamawiający

określa kwotę wadium w wysokości 14.000,00 zł Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących

formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 3) gwarancjach bankowych;

4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2007 r. Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 55

8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze. Wadium

wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed upływem

terminu składania ofert tj. do dnia 03.12.2014 do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe wadium w

pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy

zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach naleŜy złoŜyć do UM ORZESZE pok. nr 19.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert..

W ogłoszeniu powinno by ć: Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złoŜenia wadium.

Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości 14.000,00 zł Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym 3) gwarancjach

bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
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art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

(Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy

nr 55 8454 1040 2002 0000 0329 0002 Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego Oddział Orzesze.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnosi się przed

upływem terminu składania ofert tj. do dnia 08.12.2014 do godz. 9:00 O uznaniu przez Zamawiającego, Ŝe

wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek

bankowy zamawiającego. Wadium wnoszone w pozostałych formach naleŜy złoŜyć do UM ORZESZE pok. nr

19. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.5).

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

03.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21,

43-180 Orzesze..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

08.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego Orzesze, ul. św. Wawrzyńca 21,

43-180 Orzesze..
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