
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dąbrowa

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413047

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ks. prof. Józefa Sztonyka 56

1.4.2.) Miejscowość: Dąbrowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-120

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gminadabrowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminadabrowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00042540/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-01 08:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00334657/06

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 06

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
1.6. Rodzaj zamawiającego

Przed zmianą: 
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej -
organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
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Po zmianie: 
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Budowa budynku sali gimnastycznej przy publicznej szkole podstawowej w Naroku wraz z
szatnią

Po zmianie: 
Budowa sali gimnastycznej wraz z infrastrukturą w Naroku

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Budowa budynku sali gimnastycznej przy
publicznej szkole podstawowej w Naroku wraz z szatnią” zgodnie z projektami i specyfikacją
techniczną. Dokumenty te stanowią załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: 
1) Roboty rozbiórkowe
2) Wykonanie instalacji wod-kan 
3) Wykonanie prac budowlanych
4) Wykonanie prac elektrycznych 
5) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
6) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
7) Odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,
8) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,
9) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy
wymagają sporządzenia takiego planu),
10) Sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy - Wykonawca nie ma
obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty); 
11) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego - Wykonawca zobowiązany jest na 5
dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych
postanowieniach umowy,
12) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 
13) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne),
14) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po
ukończeniu robót, 
15) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys,
certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta
CD/pendrive), 
16) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji
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elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą,
17) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze
Specyfikacją Techniczną.
3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
1) Projekt robót budowlanych i specyfikacja techniczna 
2) Projekt instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna
3) Projekt instalacji sanitarnych i specyfikacja techniczna 
4) Przedmiar robót.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania „Budowa sali gimnastycznej wraz z
infrastrukturą w Naroku” zgodnie z projektami i specyfikacją techniczną. Dokumenty te stanowią
załącznik do niniejszej specyfikacji.
2. Zadanie inwestycyjne obejmuje m.in.: 
1) Roboty rozbiórkowe
2) Wykonanie instalacji wod-kan 
3) Wykonanie prac budowlanych
4) Wykonanie prac elektrycznych 
5) Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
6) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy,
7) Odbiory z udziałem użytkownika, inwestora i wymaganych instytucji,
8) Ubezpieczenie budowy na czas trwania realizacji zadania,
9) Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) (jeżeli odrębne przepisy
wymagają sporządzenia takiego planu),
10) Sporządzenie kosztorysu ofertowego (przed podpisaniem umowy - Wykonawca nie ma
obowiązku załączenia kosztorysów ofertowych do oferty); 
11) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo- finansowego - Wykonawca zobowiązany jest na 5
dni przed podpisaniem umowy do opracowania i przedłożenia harmonogramu rzeczowo -
finansowego na podstawie kwoty przedstawionej w ofercie i na zasadach podanych w istotnych
postanowieniach umowy,
12) Opracowanie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 
13) Opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia
robót wraz z jego zatwierdzeniem (jeżeli będzie konieczne),
14) Wykonanie i utrzymanie oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po
ukończeniu robót, 
15) Sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z wymaganymi dokumentami (kosztorys,
certyfikaty, atesty) w dwóch egz. w wersji papierowej oraz jednej w wersji elektronicznej (płyta
CD/pendrive), 
16) Sporządzenie dokumentacji fotograficznej z przebiegu robót w jednym egz. w wersji
elektronicznej (płyta CD/pendrive), przekazanej wraz z dokumentacja powykonawczą,
17) Inne prace wynikające z uzgodnień branżowych i warunków realizacji kontraktu wraz ze
Specyfikacją Techniczną.
3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: 
1) Projekt robót budowlanych i specyfikacja techniczna 
2) Projekt instalacji elektrycznej i specyfikacja techniczna
3) Projekt instalacji sanitarnych i specyfikacja techniczna 
4) Przedmiar robót.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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7.1. Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek

Przed zmianą: 
NIE

Po zmianie: 
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
7.2. Informacje na temat zaliczek

Przed zmianą: 

Po zmianie: 
Zgodnie z zapisami w projekcie umowy.
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