Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 7297-2015 z dnia 2015-01-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baligród
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:
Modernizacja (rozbudowa i przebudowa) istniejącego budynku technologicznego Stacji
Uzdatniania Wody o wydajności Qśrd = 390 m3/d, na działce nr ewid. 57/3 w...
Termin składania ofert: 2015-02-03
Numer ogłoszenia: 9785 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7297 - 2015 data 19.01.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Baligród, Plac Wolności 13, 38-606 Baligród, woj. podkarpackie, tel. 013 4684077,
fax. 013 4684077.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
14. Wykonawca winien przed złożeniem oferty uzyskać pewność, że za oferowaną
cenę osiągnie efekt rzeczowy w postaci realizacji całości robót określonych w
dokumentacji przetargowej. W tym celu zaleca się, by Wykonawca w procedurze
ustalania ceny ofertowej: a) uwzględnił w cenach jednostkowych robót
wyspecyfikowanych w kosztorysie ofertowym wszystkie koszty, w tym m.in. koszty
wytworzenia przedmiotu umowy tj. energii elektrycznej, wody, robót
przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza i placu budowy, usuwania ścieków, organizacji zaplecza socjalnego,
oświetlenia, dozorowania placu budowy, odwodnienia zaplecza, wywozu odpadów z
zaplecza, koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w
instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku
realizacji robót, rozruchu (w tym: koszty związane z utrzymaniem komisji
rozruchowej, media z zastrzeżeniem, iż koszty mediów, środków chemicznych oraz
prądu elektrycznego związanych z przeprowadzeniem prób oraz rozruchu
poszczególnych elementów ponosi Wykonawca), badań parametrów i jakości wody,
jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót. Wykonawca w swojej
ofercie musi ująć koszty związane tymczasową organizacją ruchu, koszty
tymczasowego zajęcia terenu a także koszty wynikające z robót tymczasowych
(umocnienie wykopu, odwodnienie wykopów, wywóz urobku), przygotowanie
dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem geodezyjnego opracowania
powykonawczego, koszty prób, badań, dokumentacji, uzgodnień związanych z
uzyskaniem przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, koszty
szkolenia personelu Zamawiającego; b) dokonał weryfikacji załączonej do SIWZ
dokumentacji. Wszelkie wynikłe wątpliwości winny być wyjaśnione z użyciem
procedury określonej w SIWZ..
W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: 14. Wykonawca winien przed złożeniem oferty uzyskać pewność, że za
oferowaną cenę osiągnie efekt rzeczowy w postaci realizacji całości robót określonych
w dokumentacji przetargowej. W tym celu zaleca się, by Wykonawca w procedurze

ustalania ceny ofertowej: a) uwzględnił w swojej ofercie wszystkie koszty, w tym
m.in. koszty wytworzenia przedmiotu umowy tj. energii elektrycznej, wody, robót
przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania
zaplecza i placu budowy, usuwania ścieków, organizacji zaplecza socjalnego,
oświetlenia, dozorowania placu budowy, odwodnienia zaplecza, wywozu odpadów z
zaplecza, koszty dopuszczenia do czynnych urządzeń oraz wyposażenia budowli w
instalacje i urządzenia techniczne zapewniające możliwość korzystania z nich zgodnie
z ich przeznaczeniem, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku
realizacji robót, rozruchu (w tym: koszty związane z utrzymaniem komisji
rozruchowej, media z zastrzeżeniem, iż koszty mediów, środków chemicznych oraz
prądu elektrycznego związanych z przeprowadzeniem prób oraz rozruchu
poszczególnych elementów ponosi Wykonawca), badań parametrów i jakości wody,
jak również wszelkich opłat związanych z odbiorem robót. Wykonawca w swojej
ofercie musi ująć koszty związane tymczasową organizacją ruchu, koszty
tymczasowego zajęcia terenu a także koszty wynikające z robót tymczasowych
(umocnienie wykopu, odwodnienie wykopów, wywóz urobku), przygotowanie
dokumentacji powykonawczej wraz z przygotowaniem geodezyjnego opracowania
powykonawczego, koszty prób, badań, dokumentacji, uzgodnień związanych z
uzyskaniem przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu, koszty
szkolenia personelu Zamawiającego; b) dokonał weryfikacji załączonej do SIWZ
dokumentacji. Wszelkie wynikłe wątpliwości winny być wyjaśnione z użyciem
procedury określonej w SIWZ..





Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).
W ogłoszeniu jest: Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt III. 5): a)
wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny z treścią SIWZ (wzór stanowi
załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ); b) kosztorys ofertowy; c) w przypadku oferty
składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do
oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale; d) pisemne zobowiązanie
- w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp; e) dowód wpłaty wadium.
W ogłoszeniu powinno być: Inne dokumenty niewymienione w pkt III. 4) albo w pkt
III. 5): a) wypełniony i podpisany formularz oferty zgodny z treścią SIWZ (wzór
stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ); b) w przypadku oferty składanej przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty
dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale; c) pisemne zobowiązanie - w
przypadku polegania na zasobach innych podmiotów na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp; d) dowód wpłaty wadium.

