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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Gródek nad Dunajcem, Krajowy numer identyfikacyjny 49189219100000, ul. Gródek nad

Dunajcem  54, 33-318  Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 401 035,

e-mail przetargi@gminagrodek.pl, faks 18 4401035 w. 20.

Adres strony internetowej (url): http://www.gminagrodek.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: Zakres zamówienia obejmuje adaptację nieużytkowego poddasza w budynku

remizy OSP na cele Centrum Społeczno-Kulturalnego. Powstanie świetlica wraz zapleczem

sanitarnym i kuchennym. Dostęp do powstałych pomieszczeń zostanie zapewniony poprzez

dobudowę klatki schodowej. W części dobudowanej zaprojektowano pomieszczenia sanitarne

(toalety) oraz pomieszczenie magazynowe dostępne z poziomu garażu OSP. Dostęp do pomieszczeń

dla osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony poprzez platformę schodową. Roboty budowlane

obejmować będą: 1. Dobudowę klatki schodowej 2. Przebudowę części istniejącej budynku 3.
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Instalację centralnego ogrzewania (kocioł gazowy 2-funkcyjny co/cwu o mocy 20 kW

(kondensat) z regulatorem pokojowym, grzejniki płytowe, ogrzewanie podłogowe) 4. Instalację

wod-kan 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa na zewnątrz budynku) 6. Przyłącz gazowy z

instalacją gazową 7. Instalacje elektryczne 8. Montaż platformy dla niepełnosprawnych

(platforma schodowa wraz z torem jezdnym (konstrukcją do montażu) i osprzętem elektrycznym

(w tym przygotowanie do odbioru UDT, instrukcje obsługi itp.), sterowanie mikroprocesorowe,

ilość przystanków - 2, udźwig – min. 225 kg, wym. podestu 800x1000 mm, malowanie

proszkowe RAL standard). Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został

określony w załączniku nr 4 do specyfikacji – dokumentacja techniczna składająca się z

następujących opracowań: 1. Dokumentacja projektowa (projekt podstawowy i zamienny z 2018

(dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych) i 2019 roku (rezygnacja z wieżyczki nad

dachu)). 2. Przedmiar robót 3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

W ogłoszeniu powinno być: Zakres zamówienia obejmuje adaptację nieużytkowego poddasza w

budynku remizy OSP na cele Centrum Społeczno-Kulturalnego. Powstanie świetlica wraz

zapleczem sanitarnym i kuchennym. Dostęp do powstałych pomieszczeń zostanie zapewniony

poprzez dobudowę klatki schodowej. W części dobudowanej zaprojektowano pomieszczenia

sanitarne (toalety) oraz pomieszczenie magazynowe dostępne z poziomu garażu OSP. Dostęp do

pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych zostanie zapewniony poprzez platformę schodową.

Roboty budowlane obejmować będą: 1. Dobudowę klatki schodowej 2. Przebudowę części

istniejącej budynku 3. Instalację centralnego ogrzewania (kocioł gazowy 2-funkcyjny co/cwu o

mocy 20 kW (kondensat) z regulatorem pokojowym, grzejniki płytowe, ogrzewanie podłogowe)

4. Instalację wod-kan 5. Kanalizacja sanitarna i deszczowa na zewnątrz budynku) 6. Przyłącz

gazowy z instalacją gazową 7. Instalacje elektryczne 8. Montaż platformy dla niepełnosprawnych

(platforma schodowa wraz z torem jezdnym (konstrukcją do montażu) i osprzętem elektrycznym

(w tym przygotowanie do odbioru UDT, instrukcje obsługi itp.), sterowanie mikroprocesorowe,

ilość przystanków - 2, udźwig – min. 225 kg, wym. podestu 800x1000 mm, malowanie

proszkowe RAL standard). Szczegółowy zakres przedmiotowych robót budowlanych został

określony w załączniku nr 4 do specyfikacji – dokumentacja techniczna składająca się z

następujących opracowań: 1. Dokumentacja projektowa: a. Projekt podstawowy b. Projekt

zamienny z 2018 roku – obejmuje dostosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych i wykonanie

wieżyczki na dachu c. Projekt zamienny z 2019 roku – projekt dotyczy zmiany lokalizacji
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wieżyczki, która nie jest objęta przedmiotem niniejszego zamówienia. 2. Przedmiar robót 3.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 7)

W ogłoszeniu jest: 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Kosztorys ofertowy 3.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez

zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

(protokołu z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy

z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184, 1618 i

1634).

W ogłoszeniu powinno być: 1. Formularz oferty (wg załącznika nr 1 do SIWZ) 2. Arkusz

cenowy (wg załącznika nr 1a do SIWZ 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, w terminie 3

dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (protokołu z otwarcia ofert), Wykonawca przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz.U. 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

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: 2019-03-11, godzina: 09:00,

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

w postępowaniu: Data: 2019-03-12, godzina: 09:00,
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