Ogłoszenie nr 500065623-N-2018 z dnia 27-03-2018 r.
Słupsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 533886-N-2018
Data: 20/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zespół Żłobków Miejskich w Słupsku, Krajowy numer
identyfikacyjny 22158003770000, ul. Ul. Gen. Andersa 4, 76200
Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 842 67 49, e-mail
zlobki.slupsk@wp.pl, faks 59 842 67 56.
Adres strony internetowej (url): http://zlobkislupsk.mojbip.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do
narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne:
http://zlobkislupsk.mojbip.pl/36.html

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. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2.
Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji elektrycznej w budynku
Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 - opracowanie
dokumentacji projektowej i realizacja. 3. Numer referencyjny:
ZŻM.03.2018, którym opatrzone jest niniejsze postępowanie.

Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się z
Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny. 4.
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wymiana instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy
ul. Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze wszystkimi czynnościami
umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu
elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd
wtykowych, w pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 i I piętra. W
ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach gdzie
przebywają dzieci wykonać oświetlenie awaryjne i
ewakuacyjne. W pomieszczeniach Żłobka wykonać sygnalizację
pożaru. Zamontować centralę sygnalizacji pożarowej, która
będzie zabezpieczała wszystkie pomieszczenia żłobka, ponadto
należy wykonać instalację domofonową, kasety zgłoszeniowe
zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i przyciski
przywoławcze przy drzwiach wejściowych (ustalenie z dyrekcją
Zespołu Żłobków Miejskich). Instalacje telefoniczne pozostają
bez zmian - należy je wkuć w tynk. Po robotach instalacyjnych
należy wykonać malowanie pomieszczeń. Szczegółowy zakres
robót określa PFU, STWiOR oraz zapisy siwz.5. Wspólny
Słownik Zamówień: 71.32.10.00-4 - Usługi inżynierii
projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych; 45.31.21.00-8 - Instalowanie pożarowych
systemów alarmowych; 45.31.22.00-9 - Instalowanie alarmów
włamaniowych; 45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych; 45.44.21.00-8 - Roboty malarskie; Zamówienie
obejmuje:- wykonanie remontu elektrycznych instalacji
wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd wtykowych w
pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 i I piętra wraz z jej
badaniami,- wykonanie w ciągach komunikacyjnych oraz w
pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci oświetlenie awaryjne,wykonanie instalacji domofonowej od wejścia głównego do
pomieszczeń I piętra i pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 oraz

montaż kompletnego osprzętu i wykonanie na I piętrze i
pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 wraz z jej uruchomieniem,wykonanie sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach żłobka,wykonanie instalacji domofonowej, kaset zgłoszeniowych, które
zamontować w pomieszczeniach, elektrozamki i przyciski
przywoławcze przy drzwiach wejściowych (lokalizacja do
ustalenia z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich),- wykonanie
malowania pomieszczeń po wymianie instalacji,- wykonanie
projektu wykonawczego sygnalizacji pożaru, - wykonanie
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych oświetlenia i
gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego,- wykonanie wg opracowanego projektu robót
budowlano-montażowych instalacji elektrycznych oświetlenia i
gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego, a także instalacji sygnalizacji pożaru i domofonów,wykonanie (po zakończeniu robót budowlano-montażowych)
badań i sprawdzeń oraz sporządzenie z przedmiotów badań i
sprawdzeń stosownych protokołów6. Nazwy własne, które
występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji
projektowej określają wyłącznie wymagany minimalny standard
jakości materiałów lub urządzeń i można zastąpić je materiałami
lub urządzeniami równoważnymi o paramentach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w treści siwz. 7.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym - Załącznik nr 9 do SIWZ, opracowaną przez
siebie dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez
Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej.8. Opracowanie i sprawdzenie projektu należy
powierzyć osobom posiadającym uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego.9. Organizacja pracy
na placu budowy winna odpowiadać wymaganiom określonym
w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót.10.
Materiały budowlane użyte do realizacji zamówienia muszą
spełniać wymogi art. 10 Prawo Budowlane oraz wszystkie
zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i
certyfikaty w tym świadectwa dopuszczenia PZH dla
odpowiednich materiałów.11. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie
przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 13. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Rodzaj zamówienia: roboty
budowlane 2. Nazwa zamówienia: Wymiana instalacji
elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul. Łukasiewicza 4 opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja. 3. Numer
referencyjny: ZŻM.03.2018, którym opatrzone jest niniejsze
postępowanie. Zaleca się, aby Wykonawcy porozumiewając się
z Zmawiającym powoływali się na wskazany nr referencyjny. 4.
Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia jest
dwuetapowy. I ETAP : Przedmiotem zamówienia jest wymiana
instalacji elektrycznej w budynku Żłobka nr 3 przy ul.
Łukasiewicza 4 w Słupsku wraz ze wszystkimi czynnościami
umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie remontu
elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd
wtykowych, w pomieszczeniach I piętra oraz sal nr 1.24, 1.33 na
parterze. W ciągach komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach
gdzie przebywają dzieci wykonać oświetlenie awaryjne i
ewakuacyjne. W pomieszczeniach Żłobka wykonać sygnalizację
pożaru. Zamontować centralę sygnalizacji pożarowej, która
będzie zabezpieczała wszystkie pomieszczenia żłobka, ponadto
należy wykonać instalację domofonową, kasety zgłoszeniowe
zamontować w pomieszczeniach, a elektrozamki i przyciski

przywoławcze przy drzwiach wejściowych (ustalenie z dyrekcją
Zespołu Żłobków Miejskich). Instalacje telefoniczne pozostają
bez zmian - należy je wkuć w tynk. Po robotach instalacyjnych
należy wykonać malowanie pomieszczeń. II ETAP : Obejmuje
pozostałe pomieszczenia parteru i piwnicy zgodnie z PFU.
Szczegółowy zakres robót określa PFU, STWiOR oraz zapisy
siwz. 5. Wspólny Słownik Zamówień:71.32.10.00-4 -Usługi
inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych; 45.31.21.00-8 -Instalowanie
pożarowych systemów alarmowych; 45.31.22.00-9 Instalowanie alarmów włamaniowych;45.31.12.00-2 -Roboty w
zakresie instalacji elektrycznych; 45.44.21.00-8 -Roboty
malarskie. Zamówienie obejmuje:- wykonanie remontu
elektrycznych instalacji wewnętrznych, oświetleniowej i gniazd
wtykowych w pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 i I piętra wraz
z jej badaniami,- wykonanie w ciągach komunikacyjnych oraz w
pomieszczeniach gdzie przebywają dzieci oświetlenie awaryjne,
- wykonanie instalacji domofonowej od wejścia głównego do
pomieszczeń I piętra i pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 oraz
montaż kompletnego osprzętu i wykonanie na I piętrze i
pomieszczeniach parteru 1.24, 1.33 wraz z jej uruchomieniem, wykonanie sygnalizacji pożaru w pomieszczeniach żłobka, wykonanie instalacji domofonowej, kaset zgłoszeniowych, które
zamontować w pomieszczeniach, elektrozamki i przyciski
przywoławcze przy drzwiach wejściowych (lokalizacja do
ustalenia z dyrekcją Zespołu Żłobków Miejskich), - wykonanie
malowania pomieszczeń po wymianie instalacji, - wykonanie
projektu wykonawczego sygnalizacji pożaru, - wykonanie
projektu wykonawczego instalacji elektrycznych oświetlenia i
gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i
awaryjnego, - wykonanie wg opracowanego projektu robót
budowlano-montażowych instalacji elektrycznych oświetlenia i
gniazd wtykowych oraz oświetlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego, a także instalacji sygnalizacji pożaru i domofonów,
- wykonanie (po zakończeniu robót budowlano-montażowych)
badań i sprawdzeń oraz sporządzenie z przedmiotów badań i
sprawdzeń stosownych protokołów. 6. Nazwy własne, które
występują w opisie przedmiotu zamówienia lub w dokumentacji
projektowej określają wyłącznie wymagany minimalny standard
jakości materiałów lub urządzeń i można zastąpić je materiałami
lub urządzeniami równoważnymi o paramentach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w treści siwz. 7.
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na
zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy
stanowiącym - Załącznik nr 9 do SIWZ, opracowaną przez
siebie dokumentacją techniczną zatwierdzoną przez
Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej. 8. Opracowanie i sprawdzenie projektu należy
powierzyć osobom posiadającym uprawnienia projektowe zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 9. Organizacja pracy
na placu budowy winna odpowiadać wymaganiom określonym
w aktualnych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz musi zapewniać prawidłowe wykonanie robót. 10.
Materiały budowlane użyte do realizacji zamówienia muszą
spełniać wymogi art. 10 Prawo Budowlane oraz wszystkie
zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i
certyfikaty w tym świadectwa dopuszczenia PZH dla
odpowiednich materiałów. 11. Zamawiający nie dopuszcza
możliwości składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający nie
przewiduje możliwości udzielenia dotychczasowemu
wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 13. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę prac
związanych z wykonaniem zamówienia na roboty budowlane
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
Punkt: 9
W ogłoszeniu jest: Prace projektowe należy zakończyć (wraz z
wymaganymi uzgodnieniami - w tym z zamawiającym) do
końca czerwca 2018 r. Realizacja zamówienia w terminie od
01.07.2018r. do 25.08.2018 r.
W ogłoszeniu powinno być: Prace projektowe należy
zakończyć (wraz z wymaganymi uzgodnieniami - w tym z
zamawiającym) do końca czerwca 2018 r. Realizacja
zamówienia w terminie: I etap: 1 lipiec – 25 sierpień 2018r. II
etap : 1 lipiec – 25 sierpień 2019r
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 3
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamówienie
podzielone jest na części: TAK - Etap I, Etap II. Oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można
składać na jedną lub wszystkie części.

