Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 868332016 z dnia 20160615 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Kalisz
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie zadaszonego kortu tenisowego
wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz zapleczem socjalnym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 201205. 2.Zakres
przedmiotu zamówienia,...
Termin składania ofert: 20160630

Numer ogłoszenia: 101379  2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 86833  2016 data 15.06.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4,
62800 Kalisz, woj. wielkopolskie, tel. 62 767 95 00, 767 95 32, fax. 62 767 95 29.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert do :30.06.2016 r..
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert do: 04.07.2016 r..
II.2) Tekst, który należy dodać:
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.5).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości
potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacją technicznym.
Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. W § 15 ust.2 pkt.1 wykreśla się cały zapis w ppkt. b) i wprowadza
się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie ; gdy wykonanie zamówienia dodatkowego, robót dodatkowych lub robót
zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego, 2. W § 15 ust.2 pkt.1 , po ppkt. e) dopisuje
się ppkt. f) o treści;  zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w
szczególności: klęski żywiołowe; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 0° C,
wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), śniegu,
gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi ; warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń zgodnie z technologią przewidzianą przez producentów;
niewypały i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne; odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, warunki gruntowe itp.); odmienne od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty itp.) 3. W § 15 ust.2 pkt.2 , po ppkt. a) dopisuje
się ppkty o treści: b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności
istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry,
fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 4. W § 15 ust.2 dopisuje się pkt. 4 o treści: a)
zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego  dysponującego
co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; b) rozszerzenie lub
zmniejszenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy (§ 10 ust.3 projektu
umowy). 5. W § 15 ust.2 dopisuje się pkt. 5 o treści: Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec
podwykonawców); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c)
zmiana osób, przy pomocy których Zamawiający i Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i § 5 i § 6
projektu umowy..
Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oferta musi zawierać następujące dokumenty ( aktualne) : a)
Atest higieniczny PZH lub równoważny; b) Kartę techniczną nawierzchni akrylowej, autoryzowana przez
producenta potwierdzająca spełnienie wyspecyfikowanych powyżej wymagań technologicznych; c) Certyfikat ITF
kategorii 3 (średniowolne)  MEDIUM; d) Nawierzchnia musi posiadać aktualne badania określające klasyfikację w
zakresie reakcji na ogień, potwierdzające uzyskanie klasy Cfl  sl, wykonane przez niezależne akredytowane
laboratorium, badania powinny być wykonane zgodnie z aktualną normą PN EN 135011 + A1:2010;.

