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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: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Kraśniku”. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach następujących projektów: 1) projektu pn. „Modernizacja zdegradowanego

obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania

13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. 2) projektu pn. „Przebudowa krytej pływalni w Kraśniku” współfinansowanego ze środków Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja 2017. 3.

Zamówienie obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu krytej pływalni o

pomieszczenia: a) sauny mokrej i suchej wraz z węzłem sanitarnym od strony wschodniej, b) basenu dla dzieci z atrakcjami wodnymi wraz z

węzłem sanitarnym od strony wschodniej, c) basenu rekreacyjnego z hydromasażami, d) nowego zaplecza technologicznego basenu w

podpiwniczeniu od strony wschodniej, e) nowej wentylatorni w podpiwniczeniu, f) dla ratownika i trenerów z szatnią i natryskiem od strony

południowej, g) pomieszczenia gastronomicznego, h) wyjścia na zjeżdżalnię ślimakową z wanną hamowną, i) głównego hallu z poczekalnią i

kasami, j) kompleksu pomieszczeń szatniowo-sanitarnych, k) klatki schodowej do skomunikowania zespołów szatniowo-sanitarnych, l)

przyziemia obiektu, a w nim magazynu chloru, podchlorów, kwasu, koagulantów, 3) przebudowę głównego wejścia do budynku, 4)

wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych z tarasu na poziom basenu otwartego, 5) rozbudowę budynku biurowego wraz z tarasem, 6)

wycinkę 25 szt. drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją na wycinkę, która została załączona do dokumentacji

projektowej, 7) wykonanie instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu, 8) wykonanie instalacji elektrycznych, 9) wykonanie instalacji

elektronicznego systemu obsługi klienta, 10) usunięcie kolizji z kablem SN-15 kV zgodnie z warunkami usunięcia kolizji załączonymi do

dokumentacji projektowej, 11) wykonanie infrastruktury technicznej – sanitarnej, w tym m.in.: instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej,

instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji węzła cieplnego, 12) wykonanie instalacji

solarnej, 13) wykonanie docieplenia ścian budynku, 14) kompleksowe zagospodarowanie działki, w tym m.in.: a) zabezpieczenie

infrastruktury podziemnej, b) regulację wysokościową elementów uzbrojenia terenu do nowego ukształtowania, c) demontaż starego

ogrodzenia i budowa nowego typowego panelowego, d) wykonanie robót brukarskich, w tym opaski przy budynku, chodników, dojść,

dojazdów i miejsc postojowych, e) ukształtowanie i plantowanie terenu, 15) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego miejsc

postojowych łącznie z miejscem dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) wykonanie wszystkich prac

wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, 17) dostawę i montaż sprzętu ruchomego oraz umeblowanie części biurowo-



administracyjnej, 18) wyposażenie hali basenów zgodnie z projektem wyposażenia, 19) wykonanie prac porządkowych, Oraz wykonanie

innych elementów niewymienionych w opisie, a ujętych w dokumentacji projektowej. 4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni

także: 1) rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urządzeń i instalacji wraz z wymaganymi do tego produktami, 2) opracowanie

wszelkich regulaminów, instrukcji obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w

zakresie instrukcji obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 4) opracowanie dla obiektu „Instrukcji bezpieczeństwa

pożarowego”, 5) wyposażenie i oznakowanie obiektu oraz zagospodarowania terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, na zasadach

określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych (m.in.: gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne,

plany ewakuacyjne, instrukcje i inne elementy ppoż.), 6) monitorowanie procesu technologicznego uzdatniania wody basenowej w trakcie

próbnej eksploatacji w zakresie urządzeń pomiarowych i dozujących, 7) sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w

zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 8) inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 9) uzyskanie w

imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją

projektową opracowaną przez: Martyniuk Biuro Architektoniczne, Biuro Projektowe „ARCONEL” Sp. z o. o oraz Zakład Usług Budowlanych

„KONZBUD” Konopka Zbigniew stanowiące załącznik do SIWZ wraz z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ oraz wzoru umowy. 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zwane dalej „Prawo budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi. 8.

Przedmiot zamówienia należy wykonać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 9. Materiały dostarczone i

użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane. 10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi

aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, instrukcjami

producentów stosowanych urządzeń i materiałów oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 11. Jeżeli dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 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, 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. 12.

W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych,

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. 13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14. Zamawiający

zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę wymienionych poniżej kluczowych części zamówienia w zakresie: 1) Wykonania

robót konstrukcyjnych obiektu, 2) Wykonania technologii wody basenowej, 3) Wykonania robót wentylacyjnych, 4) Wykonania zewnętrznych

instalacji sanitarnych. 15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia

przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zwany dalej k.p.: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,

które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w

trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg

nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób

dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania

umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są

zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie



kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych

wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 8-9 umowy. Zamawiający zastrzega

sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika

zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 16. Zamawiający zastrzega, iż

minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi: 1) 3 lata dla gwarancji na roboty budowlane, 2) 2 lata dla gwarancji na wbudowane

urządzenia. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Kraśniku”. 2. Zamówienie jest realizowane w ramach następujących projektów: 1) projektu pn. „Modernizacja

zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna,

Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. 2) projektu pn. „Przebudowa krytej pływalni w Kraśniku” współfinansowanego ze środków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej – Edycja

2017. 3. Zamówienie obejmuje m.in.: 1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2) przebudowę i rozbudowę istniejącego obiektu krytej

pływalni o pomieszczenia: a) sauny mokrej i suchej wraz z węzłem sanitarnym od strony wschodniej, b) basenu dla dzieci z atrakcjami

wodnymi wraz z węzłem sanitarnym od strony wschodniej, c) basenu rekreacyjnego z hydromasażami, d) nowego zaplecza technologicznego

basenu w podpiwniczeniu od strony wschodniej, e) nowej wentylatorni w podpiwniczeniu, f) dla ratownika i trenerów z szatnią i natryskiem

od strony południowej, g) pomieszczenia gastronomicznego, h) wyjścia na zjeżdżalnię ślimakową z wanną hamowną, i) głównego hallu z

poczekalnią i kasami, j) kompleksu pomieszczeń szatniowo-sanitarnych, k) klatki schodowej do skomunikowania zespołów szatniowo-

sanitarnych, l) przyziemia obiektu, a w nim magazynu chloru, podchlorów, kwasu, koagulantów, 3) przebudowę głównego wejścia do

budynku, 4) wykonanie przebudowy schodów zewnętrznych z tarasu na poziom basenu otwartego, 5) rozbudowę budynku biurowego wraz z

tarasem, 6) wycinkę 25 szt. drzew oraz wykonanie nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją na wycinkę, która została załączona do

dokumentacji projektowej, 7) wykonanie instalacji niezbędnych do funkcjonowania obiektu, 8) wykonanie instalacji elektrycznych, 9)

wykonanie instalacji elektronicznego systemu obsługi klienta, 10) usunięcie kolizji z kablem SN-15 kV zgodnie z warunkami usunięcia kolizji

załączonymi do dokumentacji projektowej, 11) wykonanie infrastruktury technicznej – sanitarnej, w tym m.in.: instalacji zimnej i ciepłej wody

użytkowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji hydrantowej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji węzła cieplnego, 12) wykonanie

instalacji solarnej, 13) wykonanie docieplenia ścian budynku, 14) kompleksowe zagospodarowanie działki, w tym m.in.: a) zabezpieczenie

infrastruktury podziemnej, b) regulację wysokościową elementów uzbrojenia terenu do nowego ukształtowania, c) demontaż starego

ogrodzenia i budowa nowego typowego panelowego, d) wykonanie robót brukarskich, w tym opaski przy budynku, chodników, dojść,

dojazdów i miejsc postojowych, e) ukształtowanie i plantowanie terenu, 15) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego miejsc

postojowych łącznie z miejscem dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 16) wykonanie wszystkich prac

wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, 17) dostawę i montaż sprzętu ruchomego oraz umeblowanie części biurowo-

administracyjnej, 18) wyposażenie hali basenów zgodnie z projektem wyposażenia, 19) wykonanie prac porządkowych, Oraz wykonanie

innych elementów niewymienionych w opisie, a ujętych w dokumentacji projektowej. 4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zapewni

także: 1) rozruch techniczny i technologiczny zainstalowanych urządzeń i instalacji wraz z wymaganymi do tego produktami, 2) opracowanie

wszelkich regulaminów, instrukcji obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 3) przeszkolenie personelu Zamawiającego w

zakresie instrukcji obsługi i eksploatacji zainstalowanych urządzeń i instalacji, 4) opracowanie dla obiektu „Instrukcji bezpieczeństwa

pożarowego”, 5) wyposażenie i oznakowanie obiektu oraz zagospodarowania terenu w zakresie ochrony przeciwpożarowej, na zasadach

określonych w aktualnie obowiązujących przepisach przeciwpożarowych (m.in.: gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe, drogi ewakuacyjne,

plany ewakuacyjne, instrukcje i inne elementy ppoż.), 6) monitorowanie procesu technologicznego uzdatniania wody basenowej w trakcie

próbnej eksploatacji w zakresie urządzeń pomiarowych i dozujących, 7) sprawdzenie wydajności hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych w

zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 8) inne dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, 9) uzyskanie w

imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5. Zamówienie należy wykonać m.in. zgodnie z dokumentacją

projektową opracowaną przez: Martyniuk Biuro Architektoniczne, Biuro Projektowe „ARCONEL” Sp. z o. o oraz Zakład Usług Budowlanych

„KONZBUD” Konopka Zbigniew stanowiące załącznik do SIWZ wraz z uwzględnieniem zapisów niniejszej SIWZ oraz wzoru umowy. 6.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych. 7. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) zwane dalej „Prawo budowlane” wraz z przepisami wykonawczymi. 8.



Przedmiot zamówienia należy wykonać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 9. Materiały dostarczone i

użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane. 10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być zgodne ze wszystkimi

aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, instrukcjami

producentów stosowanych urządzeń i materiałów oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 11. Jeżeli dokumentacja projektowa,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 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, 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. 12.

W każdym przypadku, gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych,

europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. 13. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać,

że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 14. Zamawiający

zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę wymienionych poniżej kluczowych części zamówienia w zakresie: 1) Wykonania

robót konstrukcyjnych hali basenowej, 2) Wykonania technologii wody basenowej, 3) Wykonania robót wentylacyjnych, 4) Wykonania

zewnętrznych instalacji sanitarnych. 15. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące

zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego

czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zwany dalej k.p.: 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji

zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących

czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników

fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów

budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5

dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z

wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia

Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu

niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o

przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 8-9 umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu

danego pracownika zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i

nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 16.

Zamawiający zastrzega, iż minimalny okres udzielonej gwarancji wynosi: 1) 36 miesięcy dla gwarancji na roboty budowlane, 2) 24 miesiące

dla gwarancji na wbudowane urządzenia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2 

W ogłoszeniu jest: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), które może

być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- -kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek

bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424. W tytule przelewu należy wpisać: wadium -

przetarg na „Modernizację zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku”. 3. Za wyjątkiem

wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem

kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany

ofertą. 4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.09.2020 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium

wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł

wadium podlega odrzuceniu. 6. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 7. Zamawiający

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza,

zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego

wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę

przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium

na podstawie ust. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium

w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie

złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a

ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości

wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Wadium

wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych

00/100), które może być wnoszone w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,

 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424. 3. Jeżeli wadium

zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem

dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium - Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji w Kraśniku. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia (oryginał)

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Wadium - Modernizacja

zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia

gwarancji lub poręczenia w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym przesłane na adres ePUAP Urzędu Miasta Kraśnik. 6. Dokument

wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela

zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek

okoliczności określonych w ustawie. 7. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 30.09.2020 r. do godz.

11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 8. Oferta

Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 9. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną

odrzucone. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została

wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium

przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana

jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,

zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o



koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 15.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z

przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1,

oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2

pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta

została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn

leżących po stronie wykonawcy. 16. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-09-15, godzina: 11:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-30, godzina: 11:00, 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.3 

W ogłoszeniu jest: do: 2020-10-14 

W ogłoszeniu powinno być: do: 2020-10-29 

 
Drukuj


