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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000000, ul. ul. Długa  222,

83-440  Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks

586 873 120.

Adres strony internetowej (url): www.karsin.pl

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. Przedmiot zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w

miejscowości Białe Błoto i Zamość: Przyłącza kanalizacyjne: - przyłącza sanitarne f 160 PCV

L=833 m - studnie rewizyjne DN315 – 66 szt. Wykaz przyłączy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.

Dokumentacja projektowa dot. budowy sieci została zamieszczona w postępowaniu przetargowym

nr ZP 271.17.2018 dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość. 2. Wymagany

termin realizacji zamówienia: do 16 września 2019 r. 3. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem

Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45111200-0,



45111291-4, 45232150-8, 45232410-9. 4. Wykonawca zobowiązany jest do porównania

zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest

jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 5. Do wykonania sieci

kanalizacyjnej Wykonawcy zobowiązani są użyć rur PVC twardych (litych) z rdzeniem

niespienionym, użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych

producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie

gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i

pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 6. Wykonawcy zobowiązani są użyć do

wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy

przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz innym określonym w

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty

zezwalające na ich stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,

świadectwa jakości). 7. Tam, gdzie na rysunkach, przedmiarach robót, projektach budowlano -

wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak

towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3

ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod

pojęciem równoważności rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie

z wydanym pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach

przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie

oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 8. W przypadku urządzeń, których

znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający

rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie będą

gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu.

Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi

materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia jest budowa przyłączy kanalizacyjnych w

miejscowości Białe Błoto i Zamość: Przyłącza kanalizacyjne: - przyłącza sanitarne f 160 PCV

L=833 m - studnie rewizyjne DN315 – 66 szt. Wykaz przyłączy stanowi załącznik Nr 7 do SIWZ.



Dokumentacja projektowa dot. budowy sieci została zamieszczona w postępowaniu

przetargowym nr ZP 271.17.2018 dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Zamość. 2. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 16 września 2019 r. 3. Rozpoczęcie

robót będzie możliwe po dokonaniu odbioru inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowości Zamość”. Przewidywany termin zakończenia robót głównej sieci

zgodnie z umową to 30.06.2019 r. 4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)

przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45111200-0, 45111291-4,

45232150-8, 45232410-9. 5. Wykonawca zobowiązany jest do porównania zgodności

przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany jest jak

najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. 6. Do wykonania sieci

kanalizacyjnej Wykonawcy zobowiązani są użyć rur PVC twardych (litych) z rdzeniem

niespienionym, użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u

renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i

jakościowych nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Występujące w

opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 7.

Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów

odpowiadających wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN

(normy zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i

odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać

w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w

budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Tam, gdzie na

rysunkach, przedmiarach robót, projektach budowlano - wykonawczych lub opisie przedmiotu

zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca)

materiałów lub normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający

dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności

rozumieć należy, iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym

pozwoleniem na budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie

parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach

przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie

oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 9. W przypadku urządzeń,



których znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność

Zamawiający rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc,

wydajność nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach

technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także

kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej

technologii.


