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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 118115-2015 z dnia 2015-08-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Godów
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie różnych prac budowlanych z zakresu zagospodarowania terenu
ułatwiających funkcjonowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku przy ul. Zielonej na działce nr
1438/8 oraz 1197/9 Zakres robót: ...
Termin składania ofert: 2015-08-21

Numer ogłoszenia: 210008 - 2015; data zamieszczenia: 17.08.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 118115 - 2015 data 07.08.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Godów, ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów, woj. śląskie, tel. 32 47 65 065, 47 65 063, fax. 32 4765100.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie różnych prac budowlanych z zakresu
zagospodarowania terenu ułatwiających funkcjonowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku przy
ul. Zielonej na działce nr 1438/8 oraz 1197/9 Zakres robót: wykonanie dodatkowych utwardzeń stanowiących
powiązanie z istniejącym węzłem komunikacyjnym, wykonanie utwardzonych opasek wokół istniejących boisk
do siatkówki plażowej oraz tenisa ziemnego, zabudowa dodatkowych elementów wyposażenia boisk: bramki
przestawnej do piłki ręcznej, koszy do koszykówki, montaż dodatkowych elementów małej architektury: ławki
kosze na śmieci roboty ziemne w zakresie wyrównania terenu, profilowania, przemieszczania mas ziemnych,
roboty ogrodzeniowe w zakresie wymiany ogrodzenia od strony południowej boiska do piłki nożnej, montażu
dodatkowych bram i furtek, przełożenia przęseł z boiska do piłki nożnej na boisko do tenisa ziemnego (z uwagi
na rozmiar oczek), renowacja płyty boiska trawiastego: wyrównanie, profilowanie części wschodniej,
odchwaszczanie, nawożenie, uzupełnianie warstw po robotach związanych z profilowaniem płyty wraz z
wysiewem i pielęgnacją, roboty demontażowe w zakresie rozbiórki schodów terenowych, elementów
betonowych ogrodzenia, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, specyfikacja
techniczna, szkic i projekt zagospodarowania. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania
materiały muszą być w pierwszym gatunku i posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty
techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie..
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie różnych prac budowlanych z zakresu
zagospodarowania terenu ułatwiających funkcjonowanie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Skrbeńsku przy
ul. Zielonej na działce nr 1438/8 oraz 1197/9 Zakres robót: - wykonanie dodatkowych utwardzeń stanowiących
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powiązanie z istniejącym węzłem komunikacyjnym - wykonanie utwardzonych opasek wokół istniejących boisk
do siatkówki plażowej oraz tenisa ziemnego - zabudowa dodatkowych elementów wyposażenia boisk: bramki
przestawnej do piłki ręcznej, koszy do koszykówki - montaż dodatkowych elementów małej architektury: ławki
kosze na śmieci - roboty ziemne w zakresie wyrównania terenu, profilowania, przemieszczania mas ziemnych roboty ogrodzeniowe w zakresie wymiany ogrodzenia od strony południowej boiska do piłki nożnej, montażu
dodatkowych bram i furtek, przełożenia przęseł z boiska do piłki nożnej na boisko do tenisa ziemnego (z uwagi
na rozmiar oczek), dostawa i montaż niskiego ogrodzenia (płotka) oddzielającego widownię od płyty boiska renowacja płyty boiska trawiastego: wyrównanie, profilowanie części wschodniej, odchwaszczanie, nawożenie,
uzupełnianie warstw po robotach związanych z profilowaniem płyty wraz z wysiewem i pielęgnacją - roboty
demontażowe w zakresie rozbiórki schodów terenowych, elementów betonowych ogrodzenia Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót, specyfikacja techniczna, szkic i projekt zagospodarowania.
Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku i
posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w
budownictwie..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
W ogłoszeniu jest: zakończenie : 30.09.2015.
W ogłoszeniu powinno być: okres w dniach: 28.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN. Wadium należy
wnieść do terminu składania ofert tj. do dnia 21 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść w
jednej lub w kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6B, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój Nr 27 8470
0001 2001 0020 4899 0007. Wadium wnoszone w innych formach należy załączyć do oferty przetargowej.
Wadium musi być ważne na cały okres terminu związania ofertą tj. 30 dni od terminu otwarcia ofert. Dowód
wniesienia wadium należy załączyć do oferty : 1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do
oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. 2. W pozostałych formach, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą dokument
wniesienia wadium w formie oryginału i dodatkowo należy dołączyć do oferty (spiąć z ofertą) jego kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału
dokumentu wniesienia wadium z ofertą, gdyż w przypadku zwrotu wadium, Zamawiający zwraca Wykonawcy
oryginał dokumentu wniesienia wadium. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany
przez Wykonawcę. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
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zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do grupy kapitałowej,
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN. Wadium
należy wnieść do terminu składania ofert tj. do dnia 25 sierpnia 2015 r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść
w jednej lub w kilku następujących formach : a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej , z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6B, ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium wnoszone w pieniądzu należy
wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój Nr 27 8470
0001 2001 0020 4899 0007. Wadium wnoszone w innych formach należy załączyć do oferty przetargowej.
Wadium musi być ważne na cały okres terminu związania ofertą tj. 30 dni od terminu otwarcia ofert. Dowód
wniesienia wadium należy załączyć do oferty : 1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, załącznikiem do
oferty może być oryginał lub kopia potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczona za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. 2. W pozostałych formach, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą dokument
wniesienia wadium w formie oryginału i dodatkowo należy dołączyć do oferty (spiąć z ofertą) jego kopię
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału
dokumentu wniesienia wadium z ofertą, gdyż w przypadku zwrotu wadium, Zamawiający zwraca Wykonawcy
oryginał dokumentu wniesienia wadium. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o
koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wskazany
przez Wykonawcę. Uwaga: Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu
zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub
oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do grupy kapitałowej,
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lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę
budowlaną związaną z zagospodarowaniem terenów o wartości co najmniej 30.000 PLN brutto. Warunek
zostanie spełniony poprzez złożenie : wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie robót (zał. nr 3) należy wykazać spełnienie warunku
określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie
tego warunku..
W ogłoszeniu powinno być: W okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum 1 robotę
budowlaną związaną z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej o wartości co najmniej 20.000 PLN brutto.
Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie : wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. W wykazie robót (zał. nr 3) należy wykazać spełnienie warunku
określonego w punkcie 6.2 siwz. Dowodem na spełnienie tego warunku jest poświadczenie lub inne dokumenty
jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonanie, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na spełnienie
tego warunku..
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 Cena - 90 2 - Termin realizacji - 10.
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W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia: 1 - Cena - 98 2 - Termin realizacji - 2.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 21.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Godów Biuro Obsługi Klienta ul. 1 Maja
53, 44-340 Godów.
W ogłoszeniu powinno być: 25.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Godów Biuro Obsługi Klienta
ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów.
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