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Ogłoszenie nr 540177962-N-2019 z dnia 26-08-2019 r.
Wielka Nieszawka:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585282-N-2019
Data: 12/08/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wielka Nieszawka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111875000000, ul. Toruńska 12,
87-165 Wielka Nieszawka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6781212, 6781093,
e-mail sekretariat@wielkanieszawka.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): www.wielkanieszawka.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie gminy Wielka
Nieszawka Część I: Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce
przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw w Cierpicach oraz w Małej
Nieszawce przy ul. Topolowej Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje wykonanie w
szczególności: 1) Budowę placu zabaw w Małej Nieszawce, ul. Leśna dz. nr 247/1, poprzez
wykonanie w szczególności: demontażu istniejących urządzeń placu zabaw, demontażu części
kostki brukowej terenu utwardzonego i złożenie jej do odbioru przez Zamawiającego, wykonanie
drenażu pod planowanym terenem placu zabaw z włączeniem do istniejącej studni, budowa
nowego placu zabaw, ułożenie bezpiecznych nawierzchni odświeżenie istniejącej nawierzchni
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trawnika poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie trawy, obsługę geodezyjną. 2)
Przebudowę placu zabaw w Małej Nieszawce, ul. Topolowa dz. nr 11/15, poprzez wykonanie
w szczególności: naprawy i wymiany urządzeń na placu oraz uzupełnienie placu zabaw o
nowe urządzenia z demontażu na terenie GCK przy ul. Leśnej, odświeżenie istniejącej
nawierzchni trawnika poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie trawy, obsługę
geodezyjną. 3) Przebudowę placu zabaw w Cierpicach, dz. nr 100/41, poprzez wykonanie w
szczególności: wymiany urządzeń na placu oraz uzupełnienie placu zabaw o nowe urządzenia,
odświeżenie istniejącej nawierzchni trawnika poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie
trawy, obsługę geodezyjną. 4) Przy przebudowie placu zabaw w Małej Nieszawce ul.
Topolowa dz. nr 11/15 i Cierpicach dz. nr 100/41, należy przewidzieć wykonanie
bezpiecznych nawierzchni w obrębie stref bezpieczeństwa urządzeń placów zabaw. 5)
Parametry elementów wyposażenia placów zabaw mogą się różnić od wskazanych wielkości
+/- 5%. Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali ocynkowanej, malowanej
proszkowej, zamiast przewidzianej w projekcie stali kwasoodpornej. 6) Zdemontowane
urządzenia należy dostarczyć na teren PSZOK, przy siedzibie Zamawiającego. 7)
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a) projekty budowlane wykonane
przez p. mgr inż. Arch. Annę Szulc, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ; b) Informacja
uzupełniająca do dokumentacji w zakresie robót budowlano - montażowych będąca
załącznikiem do niniejszej SIWZ. Część II: Rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji.
Przedmiot zamówienia dla części II obejmuje wykonanie: 1) Rozbudowę placu zabaw w
Wielkiej Nieszawce przy ulicy Toruńskiej poprzez wbudowanie w pobliżu istniejącego placu
zabaw urządzenia zwiększającego i poprawiającego kondycję fizyczną dla dorosłych oraz
średnich i dużych dzieci. Urządzenie ustawione zostanie na nawierzchni bezpiecznej. 2)
Budowę placu rekreacyjnego w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej poprzez wbudowanie na
terenie istniejącego placu pomiędzy budynkami urządzeń zwiększających i poprawiających
kondycję fizyczną dla dorosłych oraz średnich i dużych dzieci w szczególności: narciarz
wolnostojący, ławeczka, masażer pleców stojący podwójny, drążki potrójne, prostownik nóg
potrójny, stół betonowy do gry w szachy i chińczyka, stół betonowy do gry tenisa stołowego;
w/w urządzenia zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.. Urządzenia
ustawione zostaną na nawierzchni bezpiecznej w części północnej działki. 3) Rozbudowę
placu zabaw w Cierpicach przy ulicy Szkolnej poprzez wbudowanie na terenie istniejącego
placu urządzeń zwiększających i poprawiających kondycję fizyczną dla dorosłych oraz
średnich i dużych dzieci w szczególności: narciarz wolnostojący, ławeczka, masażer pleców
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stojący podwójny, drążki potrójne, prostownik nóg potrójny, stojak na rower; w/w
urządzenia zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Urządzenia ustawione
zostaną na nawierzchni trawiastej w części północnej działki. 4) Rozbudowę placu zabaw w
Cierpicach przy ul. Długiej poprzez wbudowanie na terenie istniejącego placu pomiędzy
budynkami urządzeń zwiększających i poprawiających kondycję fizyczną dla dorosłych
oraz średnich i dużych dzieci w szczególności: huśtawkę wahadłową, zestaw street workout
i stojak na rowery. Zamawiający informuje, że posiada huśtawkę wahadłową i zostaną ona
przekazana Wnioskodawcy. Urządzenia ustawione zostaną na nawierzchni na nawierzchni
bezpiecznej. 5) Parametry elementów wyposażenia placów zabaw mogą się różnić od
wskazanych wielkości +/- 5%. Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali
ocynkowanej, malowanej proszkowej, zamiast przewidzianej w projekcie stali
kwasoodpornej. 6) Zdemontowane urządzenia należy dostarczyć na teren PSZOK, przy
siedzibie Zamawiającego. 7) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a)
projekty budowlane wykonane przez p. mgr inż. Arch. Jacka Gawrońskiego, stanowiące
załączniki do niniejszej SIWZ; b) Informacja uzupełniająca do dokumentacji w zakresie
robót budowlano - montażowych 2. W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia
odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Wykonawca, oferujący najkorzystniejszą ofertę, na żądanie Zamawiającego złoży karty
techniczne wszystkich ofertowanych urządzeń wraz ze zdjęciem (wizualizacją) w kolorze i
szczegółowym opisem oraz aktualne certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki
certyfikujące przy PCA. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz
dokumentacją projektową, a także informacyjną uzupełniającą do dokumentacji w zakresie
robót budowlano-montażowych będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca
powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą
być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 4. W przypadku rozbieżności w
dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać dany element zgodnie z
założeniami i celem projektu. 5. Zamawiający informuje, iż ewentualny przypadek opisania
przedmiotu zamówienia przez: wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia,
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane
przez konkretnego wykonawcę, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, za każdym razem
oznacza sytuację przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i
rozwiązań równoważnych. 6. Przez równoważność rozumie się osiągniecie tego samego
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celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry wszystkich wskazanych warunków.
Oznacza to, że materiały lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie
muszą mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone, ale nie
gorszej jakości, wytrzymałości oraz w zbliżonej kolorystyce wskazanej w dokumentacji
7. Zamawiający miał na celu określenie przedmiotu zamówienia za pomocą
standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie,
zrozumiałe dla osób trudniących się działalnością w danej branży. 8. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie art. 24aa
ustawy Pzp. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w
trakcie realizacji zamówienia – roboty związane z montażem elementów placu zabaw,
robotami ziemnymi, obsługą maszyn. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o
których mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36
a ust. 2 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: Modernizacja placów zabaw i miejsc rekreacji na terenie
gminy Wielka Nieszawka Część I: Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w
Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa placu zabaw w Małej Nieszawce
przy ul. Topolowej Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje wykonanie w
szczególności: 1) Budowę placu zabaw w Małej Nieszawce, ul. Leśna dz. nr 247/1,
poprzez wykonanie w szczególności: demontażu istniejących urządzeń placu zabaw,
demontażu części kostki brukowej terenu utwardzonego i złożenie jej do odbioru przez
Zamawiającego, wykonanie drenażu pod planowanym terenem placu zabaw z
włączeniem do istniejącej studni, budowa nowego placu zabaw, ułożenie bezpiecznych
nawierzchni odświeżenie istniejącej nawierzchni trawnika poprzez jej wyrównanie,
wykoszenie i dosianie trawy, obsługę geodezyjną. 2) Przebudowę placu zabaw w Małej
Nieszawce, ul. Topolowa dz. nr 11/15, poprzez wykonanie w szczególności: naprawy i
wymiany urządzeń na placu oraz uzupełnienie placu zabaw o nowe urządzenia z
demontażu na terenie GCK przy ul. Leśnej, odświeżenie istniejącej nawierzchni trawnika
poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie trawy, obsługę geodezyjną. 3) Przy
przebudowie placu zabaw w Małej Nieszawce ul. Topolowa dz. nr 11/15, należy
przewidzieć wykonanie bezpiecznych nawierzchni w obrębie stref bezpieczeństwa
urządzeń placów zabaw. 4) Parametry elementów wyposażenia placów zabaw mogą się
różnić od wskazanych wielkości +/- 5%. Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze
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stali ocynkowanej, malowanej proszkowej, zamiast przewidzianej w projekcie stali
kwasoodpornej. 5) Zdemontowane urządzenia należy dostarczyć na teren PSZOK,
przy siedzibie Zamawiającego. 6) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia
określają: a) projekty budowlane wykonane przez p. mgr inż. Arch. Annę Szulc,
stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ; b) Informacja uzupełniająca do
dokumentacji w zakresie robót budowlano - montażowych będąca załącznikiem do
niniejszej SIWZ. Część II: Rozbudowa placów zabaw i miejsc rekreacji. Przedmiot
zamówienia dla części II obejmuje wykonanie: 1) Rozbudowę placu zabaw w Wielkiej
Nieszawce przy ulicy Toruńskiej poprzez wbudowanie w pobliżu istniejącego placu
zabaw urządzenia zwiększającego i poprawiającego kondycję fizyczną dla dorosłych
oraz średnich i dużych dzieci. Urządzenie ustawione zostanie na nawierzchni
bezpiecznej. 2) Budowę placu rekreacyjnego w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej
poprzez wbudowanie na terenie istniejącego placu pomiędzy budynkami urządzeń
zwiększających i poprawiających kondycję fizyczną dla dorosłych oraz średnich i
dużych dzieci w szczególności: narciarz wolnostojący, ławeczka, masażer pleców
stojący podwójny, drążki potrójne, prostownik nóg potrójny, stół betonowy do gry w
szachy i chińczyka, stół betonowy do gry tenisa stołowego; w/w urządzenia zostaną
przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.. Urządzenia ustawione zostaną na
nawierzchni bezpiecznej w części północnej działki. 3) Rozbudowę placu zabaw w
Cierpicach przy ulicy Szkolnej poprzez wbudowanie na terenie istniejącego placu
urządzeń zwiększających i poprawiających kondycję fizyczną dla dorosłych oraz
średnich i dużych dzieci w szczególności: narciarz wolnostojący, ławeczka, masażer
pleców stojący podwójny, drążki potrójne, prostownik nóg potrójny, stojak na rower;
w/w urządzenia zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Urządzenia
ustawione zostaną na nawierzchni trawiastej w części północnej działki. 4) Rozbudowę
placu zabaw w Cierpicach przy ul. Długiej poprzez wbudowanie na terenie
istniejącego placu pomiędzy budynkami urządzeń zwiększających i poprawiających
kondycję fizyczną dla dorosłych oraz średnich i dużych dzieci w szczególności:
huśtawkę wahadłową, zestaw street workout i stojak na rowery. Zamawiający
informuje, że posiada huśtawkę wahadłową i zostaną ona przekazana Wnioskodawcy.
Urządzenia ustawione zostaną na nawierzchni na nawierzchni bezpiecznej. 5)
Parametry elementów wyposażenia placów zabaw mogą się różnić od wskazanych
wielkości +/- 5%. Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali ocynkowanej,
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malowanej proszkowej, zamiast przewidzianej w projekcie stali kwasoodpornej. 6)
Zdemontowane urządzenia należy dostarczyć na teren PSZOK, przy siedzibie
Zamawiającego. 7) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: a)
projekty budowlane wykonane przez p. mgr inż. Arch. Jacka Gawrońskiego,
stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ; b) Informacja uzupełniająca do
dokumentacji w zakresie robót budowlano - montażowych 2. W celu potwierdzenia,
że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, Wykonawca, oferujący najkorzystniejszą ofertę,
na żądanie Zamawiającego złoży karty techniczne wszystkich ofertowanych
urządzeń wraz ze zdjęciem (wizualizacją) w kolorze i szczegółowym opisem oraz
aktualne certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki certyfikujące przy PCA.
Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją
projektową, a także informacyjną uzupełniającą do dokumentacji w zakresie robót
budowlano-montażowych będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3. Wykonawca
powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które
mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty. 4. W przypadku
rozbieżności w dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać dany
element zgodnie z założeniami i celem projektu. 5. Zamawiający informuje, iż
ewentualny przypadek opisania przedmiotu zamówienia przez: wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę,
odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, za każdym razem oznacza
sytuację przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i rozwiązań
równoważnych. 6. Przez równoważność rozumie się osiągniecie tego samego celu,
zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry wszystkich wskazanych warunków.
Oznacza to, że materiały lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego
nie muszą mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone, ale
nie gorszej jakości, wytrzymałości oraz w zbliżonej kolorystyce wskazanej w
dokumentacji 7. Zamawiający miał na celu określenie przedmiotu zamówienia za
pomocą standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane w danej
dziedzinie, zrozumiałe dla osób trudniących się działalnością w danej branży. 8.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury odwróconej na
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podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia –
roboty związane z montażem elementów placu zabaw, robotami ziemnymi,
obsługą maszyn. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w
art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2
ustawy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty - dla części I na
kwotę co najmniej 400.000,00 zł brutto, - dla części II na kwotę co najmniej
50.000,00 zł brutto, *wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną część
muszą spełniać powyższe warunki łącznie, tj. posiadać ubezpieczenie do kwoty
stanowiącej sumę kwot przewidzianych dla części, na które jest składana oferta
W ogłoszeniu powinno być: a. Wykonawca przedstawi dokument
potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty - dla
części I na kwotę co najmniej 380.000,00 zł brutto, - dla części II na kwotę co
najmniej 50.000,00 zł brutto *wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedną
część muszą spełniać powyższe warunki łącznie, tj. posiadać ubezpieczenie do
kwoty stanowiącej sumę kwot przewidzianych dla części, na które jest składana
oferta

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w zakresie odpowiadającym
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przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej jedną robotę w zakresie budowy lub
przebudowy placu zabaw lub ogólnodostępnych miejsc rekreacji - dla części I o
wartości minimum 400.000,00 zł brutto każde, - dla części II o wartości
minimum 50.000,00 zł brutto każde b. Wykonawca wykaże, że dysponuje
osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają
odpowiednie uprawnienia, na stanowisku: a) kierownika budowy,
posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do kierowania robotami
budowlanymi; *uprawnienia być wydane na podstawie ustawy Prawo
Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r. poz.
2272).
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali roboty w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, tj. co najmniej jedną
robotę w zakresie budowy lub przebudowy placu zabaw lub ogólnodostępnych
miejsc rekreacji - dla części I o wartości minimum 380.000,00 zł brutto każde, dla części II o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każde b. Wykonawca
wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia i posiadają odpowiednie uprawnienia, na stanowisku: a)
kierownika budowy, posiadającego uprawnienia konstrukcyjno-budowlane do
kierowania robotami budowlanymi; *uprawnienia być wydane na podstawie
ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2272).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2)
W ogłoszeniu jest: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
Część I: 10.000,00 zł, Część II: 3.000,00 zł
W ogłoszeniu powinno być: Oferta winna być zabezpieczona wadium w
wysokości: Część I: 9.500,00 zł, Część II: 3.000,00 zł

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu: Data: 2019-08-27, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać do dnia 28.09.2019 r.
godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część I
Punkt: Nazwa
W ogłoszeniu jest: Budowa Centrum Aktywności Fizycznej i Integracji w
Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz przebudowa dwóch placów zabaw
w Cierpicach oraz w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej
W ogłoszeniu powinno być: Część I: Budowa Centrum Aktywności
Fizycznej i Integracji w Małej Nieszawce przy ulicy Leśnej 1 oraz
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przebudowa placu zabaw w Małej Nieszawce przy ul. Topolowej

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Część I
Punkt: Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia dla części I obejmuje
wykonanie w szczególności: 1) Budowę placu zabaw w Małej Nieszawce,
ul. Leśna dz. nr 247/1, poprzez wykonanie w szczególności: demontażu
istniejących urządzeń placu zabaw, demontażu części kostki brukowej
terenu utwardzonego i złożenie jej do odbioru przez Zamawiającego,
wykonanie drenażu pod planowanym terenem placu zabaw z włączeniem
do istniejącej studni, budowa nowego placu zabaw, ułożenie bezpiecznych
nawierzchni odświeżenie istniejącej nawierzchni trawnika poprzez jej
wyrównanie, wykoszenie i dosianie trawy, obsługę geodezyjną. 2)
Przebudowę placu zabaw w Małej Nieszawce, ul. Topolowa dz. nr 11/15,
poprzez wykonanie w szczególności: naprawy i wymiany urządzeń na
placu oraz uzupełnienie placu zabaw o nowe urządzenia z demontażu na
terenie GCK przy ul. Leśnej, odświeżenie istniejącej nawierzchni trawnika
poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie trawy, obsługę
geodezyjną. 3) Przebudowę placu zabaw w Cierpicach, dz. nr 100/41,
poprzez wykonanie w szczególności: wymiany urządzeń na placu oraz
uzupełnienie placu zabaw o nowe urządzenia, odświeżenie istniejącej
nawierzchni trawnika poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie
trawy, obsługę geodezyjną. 4) Przy przebudowie placu zabaw w Małej
Nieszawce ul. Topolowa dz. nr 11/15 i Cierpicach dz. nr 100/41, należy
przewidzieć wykonanie bezpiecznych nawierzchni w obrębie stref
bezpieczeństwa urządzeń placów zabaw. 5) Parametry elementów
wyposażenia placów zabaw mogą się różnić od wskazanych wielkości +/5%. Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowej, zamiast przewidzianej w projekcie stali
kwasoodpornej. 6) Zdemontowane urządzenia należy dostarczyć na teren
PSZOK, przy siedzibie Zamawiającego. 7) Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia określają: a) projekty budowlane wykonane przez
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p. mgr inż. Arch. Annę Szulc, stanowiące załączniki do niniejszej
SIWZ; b) Informacja uzupełniająca do dokumentacji w zakresie robót
budowlano - montażowych będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2.
W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają
wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, Wykonawca, oferujący najkorzystniejszą ofertę, na
żądanie Zamawiającego złoży karty techniczne wszystkich
ofertowanych urządzeń wraz ze zdjęciem (wizualizacją) w kolorze i
szczegółowym opisem oraz aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowane jednostki certyfikujące przy PCA. Roboty należy
wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz dokumentacją projektową,
a także informacyjną uzupełniającą do dokumentacji w zakresie robót
budowlano-montażowych będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3.
Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia
wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty. 4. W przypadku rozbieżności w dokumentacji
projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać dany element zgodnie
z założeniami i celem projektu. 5. Zamawiający informuje, iż
ewentualny przypadek opisania przedmiotu zamówienia przez:
wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych, za każdym razem oznacza sytuację
przykładową i możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i
rozwiązań równoważnych. 6. Przez równoważność rozumie się
osiągniecie tego samego celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez
parametry wszystkich wskazanych warunków. Oznacza to, że materiały
lub rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie muszą
mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz zbliżone,
ale nie gorszej jakości, wytrzymałości oraz w zbliżonej kolorystyce
wskazanej w dokumentacji 7. Zamawiający miał na celu określenie
przedmiotu zamówienia za pomocą standardowych określeń
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technicznych, które są zwykle używane w danej dziedzinie,
zrozumiałe dla osób trudniących się działalnością w danej branży. 8.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania procedury
odwróconej na podstawie art. 24aa ustawy Pzp. 9. Zamawiający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane
poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia – roboty związane
z montażem elementów placu zabaw, robotami ziemnymi, obsługą
maszyn. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa
w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w
art. 36 a ust. 2 ustawy.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia dla części I
obejmuje wykonanie w szczególności: 1) Budowę placu zabaw w
Małej Nieszawce, ul. Leśna dz. nr 247/1, poprzez wykonanie w
szczególności: demontażu istniejących urządzeń placu zabaw,
demontażu części kostki brukowej terenu utwardzonego i złożenie jej
do odbioru przez Zamawiającego, wykonanie drenażu pod
planowanym terenem placu zabaw z włączeniem do istniejącej
studni, budowa nowego placu zabaw, ułożenie bezpiecznych
nawierzchni odświeżenie istniejącej nawierzchni trawnika poprzez jej
wyrównanie, wykoszenie i dosianie trawy, obsługę geodezyjną. 2)
Przebudowę placu zabaw w Małej Nieszawce, ul. Topolowa dz. nr
11/15, poprzez wykonanie w szczególności: naprawy i wymiany
urządzeń na placu oraz uzupełnienie placu zabaw o nowe urządzenia
z demontażu na terenie GCK przy ul. Leśnej, odświeżenie istniejącej
nawierzchni trawnika poprzez jej wyrównanie, wykoszenie i dosianie
trawy, obsługę geodezyjną. 3) Przy przebudowie placu zabaw w
Małej Nieszawce ul. Topolowa dz. nr 11/15, należy przewidzieć
wykonanie bezpiecznych nawierzchni w obrębie stref bezpieczeństwa
urządzeń placów zabaw. 4) Parametry elementów wyposażenia
placów zabaw mogą się różnić od wskazanych wielkości +/- 5%.
Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń ze stali ocynkowanej,
malowanej proszkowej, zamiast przewidzianej w projekcie stali
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kwasoodpornej. 5) Zdemontowane urządzenia należy dostarczyć
na teren PSZOK, przy siedzibie Zamawiającego. 6) Szczegółowy
zakres przedmiotu zamówienia określają: a) projekty budowlane
wykonane przez p. mgr inż. Arch. Annę Szulc, stanowiące
załączniki do niniejszej SIWZ; b) Informacja uzupełniająca do
dokumentacji w zakresie robót budowlano - montażowych będąca
załącznikiem do niniejszej SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że
oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Wykonawca,
oferujący najkorzystniejszą ofertę, na żądanie Zamawiającego
złoży karty techniczne wszystkich ofertowanych urządzeń wraz ze
zdjęciem (wizualizacją) w kolorze i szczegółowym opisem oraz
aktualne certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki
certyfikujące przy PCA. Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką
budowlaną oraz dokumentacją projektową, a także informacyjną
uzupełniającą do dokumentacji w zakresie robót budowlanomontażowych będąca załącznikiem do niniejszej SIWZ. 3.
Wykonawca powinien obejrzeć miejsce robót w celu zgromadzenia
wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego
przygotowania oferty. 4. W przypadku rozbieżności w
dokumentacji projektowej wykonawca ma obowiązek wykonać
dany element zgodnie z założeniami i celem projektu. 5.
Zamawiający informuje, iż ewentualny przypadek opisania
przedmiotu zamówienia przez: wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych, za każdym razem oznacza sytuację przykładową i
możliwe jest wówczas zastosowanie materiałów i rozwiązań
równoważnych. 6. Przez równoważność rozumie się osiągniecie
tego samego celu, zbliżoną jakość, spełnienie przez parametry
wszystkich wskazanych warunków. Oznacza to, że materiały lub
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rozwiązania techniczne opisane przez Zamawiającego nie muszą
mieć cech identyczności, nie muszą one być takie same, lecz
zbliżone, ale nie gorszej jakości, wytrzymałości oraz w zbliżonej
kolorystyce wskazanej w dokumentacji 7. Zamawiający miał na
celu określenie przedmiotu zamówienia za pomocą
standardowych określeń technicznych, które są zwykle używane
w danej dziedzinie, zrozumiałe dla osób trudniących się
działalnością w danej branży. 8. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zastosowania procedury odwróconej na podstawie
art. 24aa ustawy Pzp. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia – roboty związane z
montażem elementów placu zabaw, robotami ziemnymi, obsługą
maszyn. 10. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których
mowa w art. 29 ust. 4 Pzp oraz postawienia zastrzeżeń, o
których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy.
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