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STRONA INTERNETOWA

Dotyczy:

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia - „Modernizacja Domu Pomocy Społecznej „Pod
Brzozami” przy ul. Bohaterów” - etap II, polegająca na modernizacji budynku
głównego Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” dotyczącej wymiany
instalacji elektrycznej, sanitarnej oraz robót budowlanych związanych
z modernizacją pomieszczeń. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
PN/DPS/1/2018.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 i 2018) Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SIWZ:

1)

w § 2 wzoru umowy po ust. 5 dodaje się ust. 6, 7 i 8 w brzmieniu:

6.

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów, wyrobów budowlanych oraz urządzeń
innych producentów, niż materiały, wyroby i urządzenia określone w opisie przedmiotu
zamówienia, jeżeli stosowane materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia innych
producentów (rozwiązania równoważne) będą posiadać parametry techniczne i cechy
funkcjonalne nie gorsze niż materiały, wyroby budowlane i urządzenia określone w opisie
przedmiotu zamówienia.

7.

W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że stosowane materiały, wyroby budowlane oraz
urządzenia innych producentów (rozwiązania równoważne), posiadają parametry techniczne
i cechy funkcjonalne nie gorsze niż materiały, wyroby budowlane i urządzenia określone
w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych

8.

W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego,
w zakresie norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp,
Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że stosowane materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia innych producentów, spełniają
wymagania tych norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemów referencji technicznych, w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
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2)

w § 12 wzoru umowy po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

3.

W przypadku stosowania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
materiałów, wyrobów budowlanych oraz urządzeń innych producentów, niż materiały, wyroby
i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także w przypadku stosowania
rozwiązań równoważnych opisywanym przez zamawiającego w zakresie norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, kierownik robót żąda od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oświadczeń lub dokumentów potwierdzających,
że stosowane

materiały,

wyroby budowlane oraz urządzenia

innych

producentów

(rozwiązania równoważne), posiadają parametry techniczne i cechy funkcjonalne nie gorsze
niż materiały, wyroby budowlane i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia,
w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
4.

Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ust. 3 kierownik robót przekazuje niezwłocznie
właściwemu inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

3)

pkt 3.6.1, 3.6.2. i 3.6.3. SIWZ otrzymują brzmienie:

3.6.1.

W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych,
0 których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

3.6.2.

Za rozwiązania równoważne opisywanym, o których mowa w pkt 3.6.1. uznaje się
stosowanie innych materiałów, wyrobów budowlanych oraz urządzeń, niż materiały,
wyroby i urządzenia określone w opisie przedmiotu zamówienia, do których odnoszą się
normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, jeżeli stosowane
inne materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia będą spełniać wymagania określone w
normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych
1 systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2, w zakresie
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.6.3.

W przypadku stosowania rozwiązań równoważnych opisywanym przez zamawiającego,
o którym mowa w pkt 3.6.1. i 3.6.2., Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających, że stosowane materiały, wyroby budowlane oraz
urządzenia innych producentów, posiadają parametry techniczne i cechy funkcjonalne nie
gorsze niż materiały, wyroby budowlane i urządzenia określone w opisie przedmiotu
zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
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4)

po pkt 3.6.3. SIW Z dodaje się pkt 3.6.4. w brzmieniu:

3.6.4.

Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia przykładowych materiałów, wyrobów
budowlanych oraz urządzeń, przez użycie wyrazów „np.” lub „przykładowo” lub w inny
podobny sposób, oznacza materiały, wyroby budowlane oraz urządzenia o parametrach
technicznych i cechach funkcjonalnych nie gorszych niż materiały, wyroby budowlane
i urządzenia podane przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykonania robót budowlanych.

DYREKTOR

/

Maryla Jarzęcka

P o d p is K ie ro w n ik a Z a m a w ia ją c e g o
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