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Ogłoszenie nr 540009642-N-2019 z dnia 16-01-2019 r.

Międzylesie:
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500694-N-2019 

Data: 04/01/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Gmina Międzylesie, Krajowy numer identyfikacyjny 53062000000, ul. pl. Wolności  1, 57530  

Międzylesie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 126 327, e-mail urzad@miedzylesie.pl, faks

748 126 126. 

Adres strony internetowej (url): www.miedzylesie.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: II.4) 

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania

inwestycyjnego pn. „Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w

Domaszkowie” (warianty rozszerzone), z podziałem na części: Część 1 - Rozwój małej architektury

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu.

Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA

2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. Projekt dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ

INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE

WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2018.
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Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SIWZ. Obowiązki Wykonawcy:

a) wykonawca robót zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów

potwierdzających bezusterkowy odbiór przez każdego ewentualnego zarządcę - mediów

przebudowanych w ramach przedmiotowego zamówienia; b) okres gwarancji i rękojmi za wady

przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy, liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru

przedmiotu zamówienia. c) do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: - organizacja placu

budowy i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, - prowadzenie robót

budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia

i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, - pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody,

zagospodarowania lub usunięciem powstałych odpadów zgodnie z wymogami prawa, - pokrycie

kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót

budowlanych, - pokrycie wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej, -

pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego

robót budowlanych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Zamawiający określa, iż

wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają

być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie

umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z

wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg

nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych

osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy

w szczególności pracowników wykonujących bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót

czyli tzw. pracowników fizycznych. b) Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący

czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z

dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). c) Każdorazowo na

żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni

roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez

Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności ,o których mowa powyżej. W

tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych

osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę

kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa

powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem c) będzie traktowane jako
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niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie

skutkować zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z

osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową

cywilnoprawną. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały

okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia

w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Powyższy wymóg określony w punkcie 1.5. dotyczy również podwykonawców lub dalszych

podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Uwaga: Jeżeli

jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub

urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia

oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec

jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe

Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do

określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny

produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub

urządzenia. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego

terenu budowy. Zamieszczony wraz z SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy dla

Wykonawców i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją wchodzącą w

skład Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu

wykonania robót nie przewidzianych w przedmiarze. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w
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ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze

wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu i cz. dz. 842 w

Domaszkowie” (warianty rozszerzone), z podziałem na części: Część 1 - Rozwój małej architektury

sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA 2018 na cz. dz. 355/3 w Międzylesiu.

Część 2 - Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA

2018 na cz. dz. 842 w Domaszkowie. Projekt dofinansowany przez Ministra Sportu i Turystyki ze

środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ

INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE

WIELOPOKOLENIOWYM – OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA) EDYCJA 2018.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 9 do SIWZ. W załączniku nr 14 do

SIWZ dla celów poglądowych oraz pomocniczych przedstawiono wyposażenie siłowni plenerowej,

placu zabaw, strefy relaksu. Obowiązki Wykonawcy: a) wykonawca robót zobowiązany będzie do

przedstawienia Zamawiającemu pozytywnych protokołów potwierdzających bezusterkowy odbiór

przez każdego ewentualnego zarządcę - mediów przebudowanych w ramach przedmiotowego

zamówienia; b) okres gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu zamówienia – minimum 36 miesięcy,

liczone od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. c) do obowiązków Wykonawcy

należeć będzie również: - organizacja placu budowy i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem

osób trzecich, - prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy

przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, - pokrycie

kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, zagospodarowania lub usunięciem powstałych odpadów

zgodnie z wymogami prawa, - pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów

w trakcie prowadzonych robót budowlanych, - pokrycie wykonania budowlanej dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej, - pokrycie kosztów prób oraz wydatków związanych z

organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a

ustawy Pzp: a) Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją

przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez

Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które

wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót objętych przedmiotem zamówienia,

czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót,

dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże,

że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22

§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Wymóg

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności pracowników wykonujących
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bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót czyli tzw. pracowników fizycznych. b)

Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą

zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks

pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). c) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje

się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z

pracownikami wykonującymi czynności ,o których mowa powyżej. W tym celu Wykonawca

zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z

przepisami o ochronie danych osobowych. d) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów

zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w

terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie punktem c) będzie traktowane jako niewypełnienie

obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować

zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami

wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową

cywilnoprawną. e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały

okres realizacji wykonywanych przez nie czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania

dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia

w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

Powyższy wymóg określony w punkcie 1.5. dotyczy również podwykonawców lub dalszych

podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp). Uwaga: Jeżeli

jakakolwiek dokumentacja związana z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub

urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają

minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia

oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec

jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe

Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych

źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami

producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do

określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
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produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o

parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej

sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub

urządzenia. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego

terenu budowy. Zamieszczony wraz z SIWZ przedmiar robót stanowi jedynie materiał pomocniczy dla

Wykonawców i nie stanowi podstawy do obliczenia ceny oferty. Zamawiający nie bierze

odpowiedzialności za ewentualne rozbieżności pomiędzy przedmiarem a dokumentacją wchodzącą w

skład Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu

wykonania robót nie przewidzianych w przedmiarze. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2) 

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

Data: 2019-01-21, godzina: 11:00, 

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

postępowaniu: Data: 2019-01-24, godzina: 11:00, 

 


