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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001540, ul. Franciszka Klimczaka  2, 02-797  Warszawa,

woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 50 00, e-mail wilanow.wzz@um.warszawa.pl, faks 22 443 50 40. 

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

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: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI A. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje modernizację akustyczną

Szkoły Podstawowej nr 300 - ETAP I – Modernizacja akustyczna korytarzy na parterze i pierwszym piętrze. Kod CPV: CPV - 45323000–7

roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych, CPV – 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych, CPV – 45300000-0

roboty instalacyjne w budynkach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji i modernizacji akustycznej pomieszczeń Szkoły

Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie do optymalnych wartości czasu pogłosu i zrozumiałości mowy. Aranżacja

obejmuje następujące pomieszczenia: a) korytarz na parterze (do tego korytarza zalicza się łącznik z salą gimnastyczną), b) korytarz na

pierwszym piętrze. Zakres Etapu I modernizacji akustycznej Szkoły Podstawowej nr 300 w Warszawie obejmuje część robót budowlanych

określonych w dokumentacji przedmiotu zamówienia (projekt, STWiORB), stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. Zakres Etapu I obejmuje

zgodnie z tabelą nr 5, str. 13 dokumentacji projektowej: etap 3 (3a) i etap 6 (6a i 6b). Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją

przedmiotu zamówienia (projekty, STWiOR) – w zakresie Etapu I, SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, które stanowią

odpowiednio Załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ. 1. Zakres robót - wykonanie montażu ustrojów dźwiękochłonnych; - obróbki krawędziowe paneli

akustycznych montowanych na ścianach przy zastosowaniu kształtowników systemowych, z uwagi na potencjalne krzywizny ścian – styk

obróbek z tynkiem wypełnić masą elastyczną; - zmiana lokalizacji wybranych opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;

- zmiana sposobu montażu (z bezpośredniego na ścianie na montaż na materiale akustycznym) urządzeń będących w kolizji z ustrojami

akustycznymi; - sprzątanie po wykonanych pracach, wywóz gruzu i odpadów budowlanych; - prace malarskie odtworzeniowe w przypadku

zniszczeń w trakcie montaży ustrojów akustycznych i zmiany lokalizacji urządzeń; - dokumentacja powykonawcza z wszelkimi atestami i

certyfikatami; - każdorazowo, przed zamontowaniem płyt akustycznych, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania kart

materiałowych elementów przewidywanych do zastosowania; - zamawiający nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej, a jedynie

przedłużenie przewodów do podłączenia lamp na nowej wysokości i w nowym miejscu; - po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany

będzie do przeprowadzenia pomiarów czasu pogłosu i stwierdzenia skuteczności modernizacji akustycznej pomieszczeń szkoły; - modernizacja

akustyczna budynku Szkoły polegać będzie na zamontowaniu sufitów podwieszanych wypełnionych płytami akustycznymi wykonanymi z

prasowanej wełny mineralnej. Sposób rozmieszczenia i mocowania sufitów podwieszanych zawarty jest w projekcie budowlanym,

stanowiącym integralną część dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia. Sufity podwieszane obniżą wysokości pomieszczeń. Konieczna

będzie wymiana oświetlenia w korytarzach; - w trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania (lub omijania) we

własnym zakresie wszelkich kolizji jakie napotka podczas montażu sufitów podwieszanych (kamery monitoringu, wentylacja itp.). Roboty
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nieujęte w przedmiarach, należy skalkulować we własnym zakresie - Zamawiający załączył do SIWZ zdjęcia korytarzy parteru i pierwszego

piętra Szkoły Podstawowej nr 300. Aranżację i modernizację akustyczną korytarzy należy realizować w zakresie objętym Etapem I według

dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ 2. Wymagania związane z realizacją zamówienia - Wszystkie materiały i

urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty, certyfikaty i dopuszczenia do zastosowania w budownictwie (w tym

ewentualnie jednostkową dokumentację techniczną). - Wykonawca, lub podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z

dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w jej skład. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej aranżacji akustycznej pomieszczeń

szkoły. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem

dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach.

Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne

zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego

wynagrodzenia. - Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i

dostawców materiałów budowlanych. - Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu

instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób uprawnionych. - Terminy realizacji zamówienia

należy uzgadniać z dyrekcją placówki, przy czym harmonogram prac należy dopasować do pracy szkoły. Uwaga: - Opisując przedmiot

zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym. – Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane w tym zastosowane urządzenia, wyroby, materiały

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą wykaz urządzeń, wyrobów i

materiałów równoważnych jakich użyje do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz wykazać, że oferowane urządzenia, wyroby i materiały

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak

towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie

wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, wyrobów równoważnych. -

Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w opisie przedmiotu zamówienia (nie są one obowiązujące dla

Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie

oczekiwań funkcjonalnych i jakościowych Zamawiającego. B. Termin wykonania zamówienia Termin zakończenia realizacji przedmiotu

zamówienia ustala się na dzień 28.08.2020 r. W trakcie roku szkolnego, roboty budowlane można wykonywać w dni powszednie po zajęciach

szkolnych od godziny 17.30, w soboty przez cały dzień. C. Klauzule społeczne 1. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione w ust. 2,

będą wykonywane, przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o

pracę, w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy. 2. Roboty których dotyczy wymóg zatrudnienia, na podstawie umowy o pracę to

wszystkie czynności wykonywane bezpośrednio na terenie szkoły, polegające na pracach przy aranżacji akustycznej korytarzy. 3. Wraz z

każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy, że

osoby którewykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę. Oświadczenie zawierać będzie imię i nazwisko oraz liczbę osób, które wykonywały te czynności oraz podpis osoby uprawnionej do

złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez

Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w

ust. 3. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, traktowane będzie jako

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, o

którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę

oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, Zamawiający wezwie co najwyżej dwukrotnie Wykonawcę do

złożenia przedmiotowych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4. Każdorazowe uchylenie się

Wykonawcy od złożenia przedmiotowych oświadczeń o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4 podlega karze

umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6. 7. W przypadku gdy Wykonawca dwukrotnie wezwany w trybie ust. 6 uchyli się od złożenia

oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy,

zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 7. D. Gwarancja Na wykonane roboty budowlano-montażowe zrealizowane w ramach niniejszej umowy oraz Wyroby

wbudowane lub zamontowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na okres

nie krótszy niż 36 miesięcy. UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 

W ogłoszeniu powinno być: II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI A. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje
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modernizację akustyczną Szkoły Podstawowej nr 300 - ETAP I – Modernizacja akustyczna korytarzy na parterze i pierwszym piętrze. Kod CPV:

CPV - 45323000–7 roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych, CPV – 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

CPV – 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji i modernizacji akustycznej

pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 300 przy ul. Gubinowskiej 28/30 w Warszawie do optymalnych wartości czasu pogłosu i zrozumiałości

mowy. Aranżacja obejmuje następujące pomieszczenia: a) korytarz na parterze (do tego korytarza zalicza się łącznik z salą gimnastyczną), b)

korytarz na pierwszym piętrze. Zakres Etapu I modernizacji akustycznej Szkoły Podstawowej nr 300 w Warszawie obejmuje część robót

budowlanych określonych w dokumentacji przedmiotu zamówienia (projekt, STWiORB), stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ. Zakres Etapu I

obejmuje zgodnie z tabelą nr 5, str. 13 dokumentacji projektowej: etap 3 (3a) i etap 6 (6a i 6b). Roboty należy wykonać zgodnie z

dokumentacją przedmiotu zamówienia (projekty, STWiOR) – w zakresie Etapu I, SIWZ, opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy,

które stanowią odpowiednio Załączniki nr 5, 6 i 7 do SIWZ. 1. Zakres robót - wykonanie montażu ustrojów dźwiękochłonnych; - obróbki

krawędziowe paneli akustycznych montowanych na ścianach przy zastosowaniu kształtowników systemowych, z uwagi na potencjalne

krzywizny ścian – styk obróbek z tynkiem wypełnić masą elastyczną; - w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr 300 należy zdemontować i

ponownie zamontować oświetlenie w tych samych miejscach, na uprzednio zamontowany sufit akustyczny; - zmiana sposobu montażu (z

bezpośredniego na ścianie na montaż na materiale akustycznym) urządzeń będących w kolizji z ustrojami akustycznymi; - sprzątanie po

wykonanych pracach, wywóz gruzu i odpadów budowlanych; - prace malarskie odtworzeniowe w przypadku zniszczeń w trakcie montaży

ustrojów akustycznych i zmiany lokalizacji urządzeń; - dokumentacja powykonawcza z wszelkimi atestami i certyfikatami; - każdorazowo,

przed zamontowaniem płyt akustycznych, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawiania kart materiałowych elementów przewidywanych

do zastosowania; - zamawiający nie przewiduje wymiany instalacji elektrycznej, a jedynie przedłużenie przewodów do podłączenia lamp na

nowej wysokości; - po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 3 pomiarów czasu pogłosu i stwierdzenia

skuteczności modernizacji akustycznej pomieszczeń szkoły; - modernizacja akustyczna budynku Szkoły polegać będzie na zamontowaniu

sufitów podwieszanych wypełnionych płytami akustycznymi wykonanymi z prasowanej wełny mineralnej. Sposób rozmieszczenia i mocowania

sufitów podwieszanych zawarty jest w projekcie budowlanym, stanowiącym integralną część dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia.

Sufity podwieszane obniżą wysokości pomieszczeń. Konieczna będzie wymiana oświetlenia w korytarzach; - w trakcie wykonywania robót,

Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania (lub omijania) we własnym zakresie wszelkich kolizji jakie napotka podczas montażu sufitów

podwieszanych (kamery monitoringu, wentylacja itp.). Roboty nieujęte w przedmiarach, należy skalkulować we własnym zakresie -

Zamawiający załączył do SIWZ zdjęcia korytarzy parteru i pierwszego piętra Szkoły Podstawowej nr 300. Aranżację i modernizację akustyczną

korytarzy należy realizować w zakresie objętym Etapem I według dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 6 do SIWZ 2.

Wymagania związane z realizacją zamówienia - Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane polskim prawem atesty,

certyfikaty i dopuszczenia do zastosowania w budownictwie (w tym ewentualnie jednostkową dokumentację techniczną). - Wykonawca, lub

podmiot przystępujący do przetargu, powinien zapoznać się z dokumentacją i zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w jej skład. Z

samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego

wykonawstwa, kompletnej aranżacji akustycznej pomieszczeń szkoły. Wykonawca nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o

dodatkowe wynagrodzenie, motywując to złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w przedmiarze,

ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi przed

przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to

jednak wprost wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia. - Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa,

przepisów BHP, norm i instrukcji producentów i dostawców materiałów budowlanych. - Wszystkie roboty winny być wykonywane przez firmy

specjalistyczne i przeszkolone w wykonywaniu instalacji w zaprojektowanych systemach, zgodnie z przepisami bhp i pod kierownictwem osób

uprawnionych. - Terminy realizacji zamówienia należy uzgadniać z dyrekcją placówki, przy czym harmonogram prac należy dopasować do

pracy szkoły. Uwaga: - Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2) i ust. 3 ustawy, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy,

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. – Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane w tym

zastosowane urządzenia, wyroby, materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz

z ofertą wykaz urządzeń, wyrobów i materiałów równoważnych jakich użyje do realizacji przedmiotowego zamówienia oraz wykazać, że

oferowane urządzenia, wyroby i materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia

wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp.

Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów,

urządzeń, wyrobów równoważnych. - Zamawiający anuluje wszelkie nazwy producenta itp. jeżeli występują w opisie przedmiotu zamówienia
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(nie są one obowiązujące dla Wykonawcy). Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy, a mają jedynie za

zadanie sprecyzowanie oczekiwań funkcjonalnych i jakościowych Zamawiającego. B. Termin wykonania zamówienia Termin zakończenia

realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień 28.08.2020 r. W trakcie roku szkolnego, roboty budowlane można wykonywać w dni

powszednie po zajęciach szkolnych od godziny 17.30, w soboty przez cały dzień. C. Klauzule społeczne 1. Wykonawca zobowiązuje się, że

roboty wymienione w ust. 2, będą wykonywane, przez cały okres ich trwania, przez osoby zatrudnione, przez Wykonawcę lub podwykonawcę,

na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy – Kodeks pracy. 2. Roboty których dotyczy wymóg zatrudnienia, na podstawie

umowy o pracę to wszystkie czynności wykonywane bezpośrednio na terenie szkoły, polegające na pracach przy aranżacji akustycznej

korytarzy. 3. Wraz z każdą fakturą Wykonawca będzie składał Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub

Podwykonawcy, że osoby które wykonywały czynności, o których mowa w ust. 2 były zatrudnione przez Wykonawcę albo podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę. Oświadczenie zawierać będzie imię i nazwisko oraz liczbę osób, które wykonywały te czynności oraz podpis osoby

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. 4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie, o

którym mowa w ust. 3. 5. Niezłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie,

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności na podstawie

umowy o pracę, o którym mowa w ust. 1. Postanowienia dotyczące kar umownych stosuje się odpowiednio. 6. W przypadku niezłożenia przez

Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym w Umowie, Zamawiający wezwie co najwyżej dwukrotnie

Wykonawcę do złożenia przedmiotowych oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4. Każdorazowe

uchylenie się Wykonawcy od złożenia przedmiotowych oświadczeń o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4

podlega karze umownej określonej w § 11 ust. 1 pkt 6. 7. W przypadku gdy Wykonawca dwukrotnie wezwany w trybie ust. 6 uchyli się od

złożenia oświadczeń, o których mowa w ust. 3 i 4 w terminie określonym zgodnie z ust. 4, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od

Umowy, zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 7. D. Gwarancja Na wykonane roboty budowlano-montażowe zrealizowane w ramach niniejszej umowy

oraz Wyroby wbudowane lub zamontowane przez Wykonawcę podczas wykonywania robót, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji

jakości na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. UWAGA – Rozszerzony okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: IV.6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-03-10, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-03-11, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI 

 
Drukuj


