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Przeworsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504207N2017
Data: 09/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przeworska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 65024399500000, ul. Pl.
Mickiewicza 8, 37200

Przeworsk, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 166 488 236, email

sekretariat@pgkprzeworsk.pl, buja@pgkprzeworsk.pl, faks 166 487 325.
Adres strony internetowej (url): www.pgkprzeworsk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

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: Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, remont
kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w Przeworsku, polegająca na:

demontażu istniejących kotłów wraz z

urządzeniami towarzyszącymi, remoncie pomieszczeń kotłowni zlokalizowanej w budynku biurowym PGK Sp. z
o.o. (wykonanie własne);

przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej, montażu 4 szt. kotłów gazowych o

mocy 80 kW w układzie kaskadowym wraz z urządzeniami pomocniczymi i układami pomiarowymi.
Przygotowaniu i przekazaniu wymaganej projektem i przepisami budowlanymi dokumentacji, dokonaniu
uzgodnień i odbiorów (Wykonawca). Szczegółowy zakres przedsięwzięcia opisany jest w załączonym projekcie
budowlanym. Zakres zamówienia, obejmuje (zgodnie z załącznikiem nr 9 Przedmiar robót): Wykonanie robót
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specjalistycznych: instalacyjnych (elektrycznych, hydraulicznych i gazowych), montaż kotłów, armatury,
układów pomiarowych i sterujących, iniekcji krystalicznej ścian i innych, szczegółowo opisanych w
przedmiarze robót w punktach niżej wymienionych: 1. Roboty budowlane • Demontaż cokołów, skucie
tynków, płytek, iniekcja krystaliczna ścian pkt 3,4 2. Roboty instalacji sanitarnych • Technologia kotłowni pkt
51  120 • Automatyka kotłowni pkt 121  127 • Instalacja gazowa, montaż zaworu Aktywnego systemu
bezpieczeństwa instalacji gazowej pkt 128  139 • Montaż komina, wentylacja kotłowni pkt 140 – 152 •
Układy pomiarowe u poszczególnych odbiorców pkt 153  156 3. Roboty elektryczne • Istniejąca rozdzielnia
RP w piwnicy pkt 157 • Zasilanie rozdzielni kotłowni RK pkt 158  163 • Rozdzielania kotłowni RK pkt 164 –
197 • Instalacje elektryczne w kotłowni pkt 198  209 • Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej pkt
210  214 • Lokalne połączenia wyrównawcze pkt 215  223 • instalacja odgromowa komina pkt 224 – 228
W ogłoszeniu powinno być: 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana Oznaczenie przedmiotu zamówienia
wg kodów Wspólnego Słownika Zamówień(kod CPV): 450000007 Roboty budowlane 453300009 Roboty
instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne 453100003 Roboty instalacyjne elektryczne 453310006
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 453000000 Roboty instalacyjne
453320003 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 453330000 Roboty instalacyjne gazowe 453110000
Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 453330000 Instalacja grzewcza 453000000
Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45331100–7 Instalowanie centralnego ogrzewania 2. Przedmiotem
zamówienia jest: Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej, remont kotłowni w budynku PGK Sp. z o.o. w
Przeworsku, polegająca na:

demontażu istniejących kotłów wraz z urządzeniami towarzyszącymi, remoncie

pomieszczeń kotłowni zlokalizowanej w budynku biurowym PGK Sp. z o.o. (wykonanie własne);
przebudowie wewnętrznej instalacji gazowej, montażu 4 szt. kotłów gazowych o mocy 80 kW w układzie
kaskadowym wraz z urządzeniami pomocniczymi i układami pomiarowymi. Przygotowaniu i przekazaniu
wymaganej projektem i przepisami budowlanymi dokumentacji, dokonaniu uzgodnień i odbiorów
(Wykonawca). Szczegółowy zakres przedsięwzięcia opisany jest w załączonym projekcie budowlanym. 3.
Zakres zamówienia, obejmuje (zgodnie z załącznikiem nr 9 Przedmiar robót): Wykonanie robót
specjalistycznych: instalacyjnych (elektrycznych, hydraulicznych i gazowych), montaż kotłów, armatury,
układów pomiarowych i sterujących oraz innych, szczegółowo opisanych w przedmiarze robót w punktach
niżej wymienionych: 3.1. Roboty instalacji sanitarnych • Technologia kotłowni pkt 51  120 • Automatyka
kotłowni pkt 121  127 • Instalacja gazowa, montaż zaworu Aktywnego systemu bezpieczeństwa instalacji
gazowej pkt 128  139 • Montaż komina, wentylacja kotłowni pkt 140 – 152 • Układy pomiarowe u
poszczególnych odbiorców pkt 153  156 3.2. Roboty elektryczne • Istniejąca rozdzielnia RP w piwnicy pkt
157 • Zasilanie rozdzielni kotłowni RK pkt 158  163 • Rozdzielania kotłowni RK pkt 164 – 197 • Instalacje
elektryczne w kotłowni pkt 198  209 • Aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej pkt 210  214 •
Lokalne połączenia wyrównawcze pkt 215  223 • instalacja odgromowa komina pkt 224 – 228 4. Zakres
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zamówienia nie obejmuje (zgodnie z załącznikiem nr 9 Przedmiar robót: Wykonania robót budowlano –
remontowych i demontażowych, szczegółowo opisanych w przedmiarze robót w punktach niżej
wymienionych: 4.1. Roboty budowlane • Demontaż cokołów, skucie tynków, płytek, iniekcja krystaliczna
ścian pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 • Wymiana drzwi wejściowych od kotłowni, zamurowanie istniejących drzwi
pkt 10 17 • Tynkowanie, malowanie, wykonanie cokołów pod kotły, płytki pkt 18  34 • Zabudowa komina
płytami gk pkt 35, 36 4.2. Roboty instalacji sanitarnych • Demontaże istniejących urządzeń i instalacji,
wykucia, przebicia pkt 37  50 Szczegółowy zakres robót został określony w załączniku nr 9 do SIWZ tj.
dokumentacja techniczna: Projekty budowlane (architektura, instalacje elektryczne i sanitarne), Specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (roboty budowlane, instalacyjne) oraz w przedmiarze
robót. Zamawiający wymaga zastosowania sterownika wyposażonego w system zdalnego nadzoru,
zapewniający przesyłanie z wykorzystaniem sieci GSM: danych, komunikatów, ostrzeżeń do urządzeń
odbiorczych (SMS, smartfon) oraz podgląd stanu i zmianę parametrów sterownika. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie sterownika wyposażonego w w/w funkcjonalność w zamian za sterownik wskazany w projekcie
lub rozbudowę sterownika projektowanego o moduł poszerzający jego użyteczność o system zdalnego
nadzoru. 5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją budowlaną,
specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego z
zachowaniem zasad wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami. 6.
Zamawiający informuje, że tam, gdzie w SIWZ opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym pod warunkiem, że będą one o nie gorszych właściwościach i jakości oraz nie będą prowadzić do
zmiany technologii. Wskazane w dokumentacji nazwy należy traktować, jako przykładowe. Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie,
że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. 7. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy pzp. 7.1. Rodzaj
czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji
zamówienia. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót. Zamawiający
ma na myśli wszystkich pracowników fizycznych, bezpośrednio zaangażowanych w procesie budowy. Wymóg
nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową czy kierowców. b) Wykonawca zobowiązuje się,
że Pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na
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podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 7.2. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29
ust. 3a oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę ww. warunku. a)
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od przekazania frontu robót
imienny wykaz wszystkich osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia ze wskazaniem podstawy
dysponowania tymi pracownikami. W przedstawionym wykazie, wykonawca wymieni także osoby zatrudnione
na podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji informacji o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę poprzez;

zwrócenie się do właściwych urzędów o potwierdzenie faktu

zatrudnienia u wykonawcy (lub podwykonawcy),

legitymowania osób wykonujących roboty na placu

budowy, b) Nieprzedłożenie przez wykonawcę imiennego wykazu wszystkich osób, które będą brać udział w
realizacji zamówienia o których mowa powyżej w terminie wskazanym zgodnie pkt 7.2. a), będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie
skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. 8.
Wykonawca opracuje instrukcję eksploatacji kotłowni i przeszkoli dwie osoby w zakresie obsługi
zainstalowanych urządzeń. 9. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia określa wzór umowy
(Załącznik nr 10 do SIWZ). 10. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust.
1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 UPZP

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Iv
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 20170531, godz. 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 20170605, godz.10:00
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