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Ogłoszenie nr 69130-2016 z dnia 2016-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowal 

Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej z zapleczem sanitarnym i pracowniami 

dydaktycznymi - etap I. Obejmuje ona budowę fundamentów z izolacją, izolacje i podłoża 

oraz budowę konstrukcji nadziemia, zgodnie z kosztorysem... 

Termin składania ofert: 2016-04-12  

 

Numer ogłoszenia: 105806 - 2016; data zamieszczenia: 27.04.2016 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 69130 - 2016 data 25.03.2016 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zespół Szkół Centrum Ksztacenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, ul. 

Kazimierza Wielkiego 9, 87-820 Kowal, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 284 22 19, fax. 54 

284 22 19. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej z zapleczem 

sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi - etap I. Obejmuje ona budowę 

fundamentów z izolacją, izolacje i podłoża oraz budowę konstrukcji nadziemia, 

zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym załącznik nr 9, projektem 

budowlanym i architektonicznym zał. nr 10, specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót zał. nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

projekt budowlany i architektoniczny, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót oraz kosztorys nakładczy. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o 

przetargu i jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego. Jeżeli dokumentacja 

projektowa lub specyfikacja techniczna 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 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 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=69130&rok=2016-03-25


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 zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora 

dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. 

Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o 

przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu 

braku równoważności... 

 W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa sali sportowej z 

zapleczem sanitarnym i pracowniami dydaktycznymi - etap I. Obejmuje ona w 

szczególności: 1. Wytyczenie budynku i inwentaryzację powykonawczą. 2. 

Wykonanie wykopów, w tym: usunięcie warstwy humusu i gruntu niebudowlanego 

pod fundamenty, ławy i posadzki. 3. Wykonanie ław fundamentowych, stóp, słupów. 

4. Murowanie ścian fundamentowych - sali sportowej o wysokości 115 cm i zaplecza 

wysokość stan 0. 5. Wykonanie izolacji, poziomej, pionowej. 6. Zasypanie 

fundamentów wraz z zagęszczeniem. 7. Wykonanie podkładów pod salą i zaplecze. 8. 

Murowanie ścian parteru tylko zaplecza. 9. Strop nad parterem zaplecza wraz z klatką 

schodową. 10. Ściany I pietra zaplecza. 11. Instalacja sanitarna wewnętrzna. 

Przedmiot zamówienia, tj. etap I należy wykonać zgodnie z kosztorysem nakładczym 

stanowiącym załącznik nr 9, projektem budowlanym i architektonicznym zał. nr 10, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót zał. nr 11 oraz projektem 

wykonawczym zał. Nr 12 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera projekt budowlany, architektoniczny, wykonawczy, specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót oraz kosztorys nakładczy. Dokumentacja ta jest 

załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej 

zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna 

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 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 zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej 



o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić 

podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub 

urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.. 

 
 


