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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 119978-2015 z dnia 2015-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radziejów
1.Przedmiot zamówienia obejmuje:a)budowę sieci wodociągowej w ulicy Sportowej w Radziejowie;b)odtworzenie
nawierzchni w drodze gminnej w ulicy Sportowej.2.Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich
uzgodnień i opinii...
Termin składania ofert: 2015-06-08

Numer ogłoszenia: 123768 - 2015; data zamieszczenia: 25.05.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 119978 - 2015 data 21.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miasto Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 54 285 7100,
fax. 54 285 7105.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę sieci wodociągowej w ulicy Sportowej w
Radziejowie; b) odtworzenie nawierzchni w drodze gminnej w ulicy Sportowej. 2. Do obowiązków Wykonawcy
należy również uzyskanie wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania zamówienia. 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa,
Załącznik Nr 7 - Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr
8- Przedmiar robót budowlanych ). 4. Uwaga! Załączony przedmiar robót budowlanych ma charakter
orientacyjny i nie stanowi podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Przed złożeniem oferty
Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowana inwestycja oraz
zapoznać się z terenem i dokonać obmiaru robót. 5. Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia
określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do
zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych.
Przez pojęcie urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące
realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót. 6. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie niezawodności działania..
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) budowę sieci wodociągowej w ulicy
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Sportowej w Radziejowie; b) odtworzenie nawierzchni w drodze gminnej w ulicy Sportowej - Zamawiający
informuje, że w ramach niniejszego zamówienia nie wymaga się od Wykonawcy odtworzenia nawierzchni z
masy bitumicznej oraz wymiany krawężnika. Odtworzenie nawierzchni na całej długości wodociągu należy
dokonać zgodnie z pkt. 2c) decyzji Burmistrza Miasta Radziejów z dnia 19.01.2015 r. znak GK.721.3.2015 .
Ponadto zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zagęszczenie gruntu w miejscu wykopu do
uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu 1,00 potwierdzonego wykonanymi badaniami gruntu w min. 3
miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie
wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do wykonania zamówienia. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią załączniki (Załącznik Nr 6 - Dokumentacja projektowa, Załącznik Nr 7 - Szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Załącznik nr 8- Przedmiar robót
budowlanych ). 4. Uwaga! Załączony przedmiar robót budowlanych ma charakter orientacyjny i nie stanowi
podstawy do obliczenia wynagrodzenia Wykonawcy. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest
dokonać wizji lokalnej terenu, na którym będzie realizowana inwestycja oraz zapoznać się z terenem i
dokonać obmiaru robót. 5. Jeśli gdziekolwiek w SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez
wskazanie znaków towarowych lub pochodzenie urządzeń i materiałów, to Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z
zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Przez pojęcie
urządzeń i materiałów równoważnych należy rozumieć urządzenia i materiały gwarantujące realizację robót
zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
6. Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z opracowanym projektem, szczególnie w zakresie niezawodności działania..
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