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II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Rewitalizacja i zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości

Rybczewice Drugie

W ogłoszeniu powinno być: Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez

montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II
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Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą „Modernizacja

gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę zbiornika wód popłucznych z filtrów

odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji monitorujących pracę ujęć wody”. 2. Zamówienie

realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków

krajowych z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie

zasobów Działanie 6.4 Gospodarka wodno- -ściekowa. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1

ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwie części, jak poniżej:

Zadanie nr 1 – monitoring stacji wodociągowych, Zadanie nr 2 – instalacje fotowoltaiczne. 4.

Przedmiotem zadania 1 jest wykonanie instalacji systemu monitoringu, w tym wymianę

wodomierzy u odbiorców zasilanych wodą ze stacji wodociągowych: Rybczewice - Karczew”,

„Pilaszkowice-Bazar”, Zygmuntów i „ Podizdebno”. Zamówienie należy wykonać zgodnie z

dokumentacją projektową opracowaną przez Norberta Gajdę, stanowiącą załącznik do SIWZ.

Zamawiający informuje, że obiekty ujęć wody (Zygmuntów, Podizdebno, Karczew, Bazar) należy

włączyć do systemu monitoringu pracującego obecnie u Zmawiającego. Dostęp do monitoringu

możliwy jest za pośrednictwem strony www, do której hasło i login posiada Zamawiający.

Rozbudowa istniejącego systemu nie wymaga dostarczania nowej stacji dyspozytorskiej wraz z

nowym monitoringiem. 5. Przedmiotem zadania 2 jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych na

dachu budynku oraz wymiana oświetlenia na ledowe w stacji wodociągowej „Pilaszkowice-

Bazar” w miejscowości Bazar, dz. nr ewid. 254/2, w stacji wodociągowej „Podizdebno” w

miejscowości Częstoborowice, dz. nr ewid. 1884/3, w stacji wodociągowej „Rybczewice-

Karczew” w miejscowości Rybczewice, dz. nr ewid. 1548/2, w stacji wodociągowej

„Zygmuntów” w miejscowości Zygmuntów, dz. nr ewid. 452. 6. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawierają: 1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych. 7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa

następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w

zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018

r. poz. 917 ze zm.): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą
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wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę,

osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio

związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie

dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców

materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w

art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy,

przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio

związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez

Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma

prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust.

1 lit. j-k umów stanowiących załączniki nr 7a, 7b i 7c do SIWZ. 8. Realizacja przedmiotu

zamówienia powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z

przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie doświadczenie,

potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi odpowiednie

doświadczenie i kwalifikacje. 9. Materiały użyte przez wykonawcę powinny odpowiadać, co do

jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.

1202 ze zm.). 10. Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również

zgodne ze wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej. 11. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowalnych 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, cechy użytkowe, jakim musza odpowiadać materiały lub urządzenia

oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego.
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Materiały i 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 na celu doprecyzowanie

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie

się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający

wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt w opisie

przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach

użytkowych i cechach jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego

produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 12. W

każdym przypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do

norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów

referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 13. W każdym

przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach oznakowania określonego w art. 2 pkt 16

ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że

roboty budowlane, dostawy spełniają wymagania równorzędne. 14. W przypadkach, gdy

Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez

Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane przez niego

roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają równoważne wymagania, Zamawiający w

terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne środki dowodowe, a w szczególności

dokumentację techniczną producenta, o ile Wykonawca udowodni że oferowane przez niego

roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymagania określonego oznakowania lub

określone wymagania wskazane przez Zamawiającego. 15. Użycie w SIWZ lub załącznikach

do niej wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub

sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego

potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że

zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki

oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie
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ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w

odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu

wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez

niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w

opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji

zamówienia. 16. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR

lub KNNR wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia

konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza używanie

innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie

spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z dokumentacją techniczną. 17.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

Zmawiającego, jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi czy

roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod

nazwą „Modernizacja gospodarki wodnej w gminie Rybczewice poprzez budowę

zbiornika wód popłucznych z filtrów odżelaziaczy, montaż systemu OZE i instalacji

monitorujących pracę ujęć wody”. 2. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu

współfinansowanego ze środków UE oraz ze środków krajowych z budżetu państwa w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

2014-2020 Oś priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

Działanie 6.4 Gospodarka wodno- -ściekowa. 3. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1

ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na dwiebczęści, jak

poniżej: Zadanie nr 1 – monitoring stacji wodociągowych, Zadanie nr 2 – instalacje

fotowoltaiczne. 4. Przedmiotem zadania 1 jest wykonanie instalacji systemu monitoringu,

w tym wymianę wodomierzy u odbiorców zasilanych wodą ze stacji wodociągowej

Rybczewice "Karczew" „Pilaszkowice-Bazar”, Zygmuntów i Podizdebno . Zamówienie

należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Norberta Gajdę,

stanowiącą załącznik do SIWZ. Zamawiający informuje, że obiekty ujęć wody

(Zygmuntów, Podizdebno, Karczew, Bazar) należy włączyć do systemu monitoringu

pracującego obecnie u Zmawiającego. Dostęp do monitoringu możliwy jest za

pośrednictwem strony www, do której hasło i login posiada Zamawiający. Rozbudowa
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istniejącego systemu nie wymaga dostarczania nowej stacji dyspozytorskiej wraz z

nowym monitoringiem. 5. Przedmiotem zadania 2 jest wykonanie instalacji

fotowoltaicznych na dachu budynku oraz wymiana oświetlenia na ledowe w stacji

wodociągowej „Pilaszkowice-Bazar” w miejscowości Bazar, dz. nr ewid. 254/2, w

stacji wodociągowej „Podizdebno” w miejscowości Częstoborowice, dz. nr ewid.

1884/3, w stacji wodociągowej „Rybczewice-Karczew” w miejscowości Rybczewice,

dz. nr ewid. 1548/2, w stacji wodociągowej „Zygmuntów” w miejscowości

Zygmuntów, dz. nr ewid. 452. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych. 7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa

następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego

czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.): 1) rodzaj czynności

niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących

czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z

wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie

dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy

dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty

podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie

umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia

zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w

okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do

inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których

mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umów

stanowiących załączniki nr 7a, 7b i 7c do SIWZ. 8. Realizacja przedmiotu zamówienia
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powinna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) wraz z

przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego odpowiednie

doświadczenie, potencjał wykonawczy oraz dysponującego osobami posiadającymi

odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. 9. Materiały użyte przez wykonawcę

powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i

stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.). 10. Wykonanie przedmiotu

zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne ze wszelkimi aktami

prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami

wiedzy technicznej. 11. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robót budowalnych 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, cechy użytkowe, jakim musza

odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione

zostały wymagania stawiane przez Zmawiającego. Materiały i 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 na celu

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami produktów/producentów ma wyłącznie

charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta

(dostawcy) lub konkretny produkt w opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza

jednocześnie produkty równoważne o parametrach użytkowych i cechach

jakościowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając

tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 12. W każdym
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przypadku gdy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie

do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne

opisywanym. 13. W każdym przypadku użycia w SIWZ lub załącznikach

oznakowania określonego w art. 2 pkt 16 ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje

także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że roboty budowlane, dostawy

spełniają wymagania równorzędne. 14. W przypadkach, gdy Wykonawca z

przyczyn od niego niezależnych, nie jest w stanie uzyskać określonego przez

Zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że ofertowane

przez niego roboty budowlane, dostawy czy usługi spełniają równoważne

wymagania, Zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym, akceptuje inne

środki dowodowe, a w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile

Wykonawca udowodni że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub

usługi spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania

wskazane przez Zamawiającego. 15. Użycie w SIWZ lub załącznikach do niej

wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność

lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka

dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami

określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub

warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również

certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.

Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w

szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany

wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani

możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie

może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany

wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy

lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu

zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia. 16.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR

wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia
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konkretnego sprzętu o konkretnych parametrach, Zamawiający dopuszcza

używanie innego sprzętu, o ile zapewni to osiągnięcie zakładanych parametrów

projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności wykonanych prac z

dokumentacją techniczną. 17. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania

równoważne opisywanym przez Zmawiającego, jest obowiązany wykazać że

oferowane przez niego dostawy, usługi czy roboty budowlane spełniają

wymagania określone przez Zamawiającego
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