Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 90712-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Suwałki
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków Zespołu Szkół
Technicznych w Suwałkach 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik
nr 11 do SIWZ, dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje...
Termin składania ofert: 2016-05-06

Numer ogłoszenia: 102356 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 90712 - 2016 data 15.04.2016 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj. podlaskie, tel. 087 5628000, fax.
087 5628098.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji
budynków Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawiera: załącznik nr 11 do SIWZ, dokumentacja projektowa, szczegółowe
specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót. 3. Przedmiot zamówienia należy
wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń określonych w dokumentacji
projektowej. 4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się jakikolwiek znak
towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze
wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach
techniczno eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają
określone wymagania przez Zamawiającego. 6. Obowiązek udowodnienia, że materiał
(wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego
spoczywa na składającym ofertę - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno -jakościowe, wymagane
prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do
użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne (pod
rygorem odrzucenia oferty). 7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować:
a) z chwilą przystąpienia do robót budowlanych 1 tablicę informacyjną, b) z chwilą
zakończenia realizacji 1 tablicę pamiątkową, Obie tablice powinny mieć minimalne
wymiary 80 cm (wysokość) x120 cm (szerokość) i być zgodne z wytycznymi w zakresie
promocji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020 określonymi w Podręczniku wnioskodawcy i
beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji



znajdującym
się
pod
adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_praw
em_i_dokum
ent/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-politykispojnosci-2014-2020-wzakresieinformacji- i-promocji.html 8. Projekt i treść tablicy
oraz miejsce jej ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp,
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej,które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane. 10. Zamówienie dotyczy projektu
finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014- 2020.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie
termomodernizacji budynków Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: załącznik nr 11 do SIWZ,
dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać z zastosowaniem materiałów i urządzeń
określonych w dokumentacji projektowej. 4. Zgodnie z Zaleceniami dotyczącymi
ochrony ptaków wynikającymi ze sporządzonej inwentaryzacji ornitologicznej w
budynkach Zespołu Szkół Technicznych w Suwałkach ul. Sejneńska Nr 33,35 przed
przystąpieniem do planowanych prac należy dokładnie rozpoznać występowanie miejsc
lęgowych ptaków. Stwierdzono ich występowanie w otworach wentylacyjnych ścian
budynku oraz w otworach wentylacyjnych kominów: a) w budynku przy ul. Sejneńskiej
33 w części tworzącej łącznik pomiędzy budynkiem głównym a halą sportową w
otworach wentylacyjnych gniazdują 3 pary lęgowe, w otworach kominów
wentylacyjnych budynku głównego 5 - 6 par, b) w budynku przy ul. Sejneńskiej 35 w
otworach wentylacyjnych w dwóch ścianach dłuższych tworzących bryłę budynku 9
par, w otworach kominów wentylacyjnych -3 pary 5. Należy uwzględnić przy wycenie
robót konieczność zakupu budek lęgowych i ich zamontowanie w pobliżu utraconych
miejsc gniazdowania (na budynkach, drzewach), jako rekompensatę utraconych miejsc
gniazdowania w ilości 20 szt. Skrzynka lęgowa przeznaczona dla krukowatych, do
których należy kawka, powinna mieć dno w formie kwadratu o boku 19 cm, wysoką na
40 cm ściankę przednią i wysoką na 43 cm ściankę tylną, otwór wejściowy o średnicy
8 - 8,5 cm i być zbudowana z deski grubej na około 2,5 cm. Przy realizacji robót należy
uwzględnić możliwość wykonywania robót na ścianach budynków i w pobliżu
kominów wentylacyjnych, gdzie stwierdzono obecność par lęgowych po zakończeniu
okresu ochronnego, który trwa od marca do końca czerwca, tak więc prowadzenie robót
możliwe jest od miesiąca lipca. 6. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajduje się
jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający
podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o
parametrach techniczno eksploatacyjno użytkowych nie gorszych niż te, podane pod
pojęciem typu. 7. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty
budowlane spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. 8. Obowiązek
udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu
określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno
jakościowe, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane
materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są
one równoważne (pod rygorem odrzucenia oferty). 9. Wykonawca zobowiązany jest
wykonać i zamontować: a) z chwilą przystąpienia do robót budowlanych 1 tablicę

informacyjną, b) z chwilą zakończenia realizacji 1 tablicę pamiątkową, Obie tablice
powinny mieć minimalne wymiary 80 cm (wysokość) x120 cm (szerokość) i być zgodne
z wytycznymi w zakresie promocji projektów w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 określonymi w
Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie
informacji
i
promocji
znajdującym
się
pod
adresem:
http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/dowiedz_sie_wiecej_o_programie/zapoznaj_sie_z_praw
em_i_do
kument/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-politykispojnosci-2014-2020-wzakresie- informacji-i-promocji.html 10. Projekt i treść tablicy
oraz miejsce jej ustawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo, zgodnie z art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp,
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z
budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia nie zostaną przyznane. 12. Zamówienie dotyczy projektu
finansowanego ze środków UE w ramach projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020..



Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część
swojej oferty wadium w wysokości: 21.000,00 (słownie:dwadzieścia jeden tysięcy
złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929
8215 w terminie do dnia 06.05.2016r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków
na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w
ofercie. 4. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie
Miejskim w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400
Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w
formach określonych w ust. 2 pkt. b-e przez konsorcjum z treści poręczeń lub gwarancji
musi wynikać, że wniesione wadium dotyczy wszystkich członków konsorcjum. 3
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł



wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co
powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej..
W ogłoszeniu powinno być: Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni
jako część swojej oferty wadium w wysokości: 21.000,00 (słownie: dwadzieścia jeden
tysięcy złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804). 3. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w
Suwałkach w Banku Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929
8215 w terminie do dnia 16.05.2016r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków
na rachunek zamawiającego). Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w
ofercie. 4. Wadium w pozostałych formach - oryginały - składa się w Urzędzie
Miejskim w Wydziale Finansowym, w pokoju nr 148, ul. Mickiewicza 1, 16-400
Suwałki przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w
formach określonych w ust. 2 pkt. b-e przez konsorcjum z treści poręczeń lub gwarancji
musi wynikać, że wniesione wadium dotyczy wszystkich członków konsorcjum. 3
Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze
oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4. Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na
wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 6.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca
w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,
pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej..





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 06.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w
Urzędzie Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w Kancelarii Ogólnej - pokoju
nr 5,..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 16.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w
Urzędzie Miejski, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, w Kancelarii Ogólnej - pokoju
nr 5.

