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Ogłoszenie nr 540198974-N-2019 z dnia 20-09-2019 r.
Kędzierzyn-Koźle:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 598187-N-2019
Data: 17/09/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny
52450700000000, ul. ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo
Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (url): http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
W ogłoszeniu jest: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn. Budowa
boiska wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi – etap I w Kędzierzynie-Koźlu. Wspólny
słownik zamówień (CPV): 45112720-8- Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i
rekreacyjnych Etap I: A. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie części robót z udostępnionej
dokumentacji projektowej tj.: 1. Roboty budowlane: 1) Boisko wielofunkcyjne (boisko do
koszykówki 15x28m i siatkówki 9x18m) – nawierzchnia poliuretan natryskowy, Powierzchnia
boiska poliuretanowego 425,0m2 2) Odwodnienie liniowe – 37,0m, skrzynka odwodnienia
liniowego – 1 szt. 3) Zestaw do koszykówki – 2 szt. (stojaki do koszykówki, tablice, obejmy,
siatki, osłony słupków do koszykówki) 4) Zestaw do siatkówki – 1 kpl. (2 słupki aluminiowe ,
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siatka do siatkówki – 1szt. , osłona słupków do siatkówki – 2szt., siedzisko dla sędziego – 1 szt.)
5) Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm – 225,15m2, obrzeże betonowe 30x8cm -150,6m
6) Piłkochwyty – 30,0m, 7) Stojaki na rowery w kształcie odwróconej litery U-1 kpl., ławki – 2
kpl., kosze na śmieci-2 kpl. 8) Tereny zielone- 365,0 m2 (plantowanie, nawiezienie humusu,
obsianie trawą, koszenie, kompleksowa pielęgnacja w terminie 3 miesięcy od daty odbioru
końcowego- w ramach udzielonej gwarancji) 2. Oświetlenie boisk 1) Rozdzielnica oświetlenia
boisk (ROB) – 1 kpl., 2) słupy oświetleniowe – 4 szt., 3) fundamenty prefabrykowane betonowe4 szt., 4) oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie, projektor LED 300W – 4 szt., 5) kabel
YKY 5x4mm2- 90,0m2 6) przewody kabelkowe YDYżo 3 x 2,5mm2 – 80,0m, 7) rury osłonowe
fi 110 mm – 6,0m, 8) przewody uziemiające, bednarka do 120 mm2- 90,0m, Projekt oprac.
firma: KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-kosztorysowych Dariusz Majer, 44-196 Knurów
ul. Dworcowa 10/3, B. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji
zamówienia: ? roboty elektryczne, ? roboty budowlane dotyczące budowy boiska i oświetlenia
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz
sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia
umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja
projektowa sporządzona przez: KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-kosztorysowych Dariusz
Majer, 44-196 Knurów ul. Dworcowa 10/3, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
stanowiące integralną częścią SIWZ. DO REALIZACJI W RAMACH NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA Z UDOSTĘPNIONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEWIDUJE
SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W PKT A ORAZ W OPZ. Zamawiający udostępnia
przedmiary robót, które stanowią element pomocniczy.
W ogłoszeniu powinno być: Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania
pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi – etap I w Kędzierzynie-Koźlu.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45112720-8- Roboty w zakresie kształtowania terenów
sportowych i rekreacyjnych Etap I: A. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie części robót z
udostępnionej dokumentacji projektowej tj.: 1. Roboty budowlane: 1) Boisko wielofunkcyjne
(boisko do koszykówki 15x28m i siatkówki 9x18m) – nawierzchnia poliuretan natryskowy,
Nawierzchnia poliuretanowa boiska wraz ze strefami bezpieczeństwa winna mieć wymiar 19,1m
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x 32,1m = 613,11 m2.” 2) Odwodnienie liniowe – 37,0m, skrzynka odwodnienia liniowego – 1
szt. 3) Zestaw do koszykówki – 2 szt. (stojaki do koszykówki, tablice, obejmy, siatki, osłony
słupków do koszykówki) 4) Zestaw do siatkówki – 1 kpl. (2 słupki aluminiowe , siatka do
siatkówki – 1szt. , osłona słupków do siatkówki – 2szt., siedzisko dla sędziego – 1 szt.) 5)
Nawierzchnia z kostki betonowej o gr. 8 cm – 225,15m2, obrzeże betonowe 30x8cm -150,6m 6)
Piłkochwyty – 30,0m, 7) Stojaki na rowery w kształcie odwróconej litery U-1 kpl., ławki – 2
kpl., kosze na śmieci-2 kpl. 8) Tereny zielone- 365,0 m2 (plantowanie, nawiezienie humusu,
obsianie trawą, koszenie, kompleksowa pielęgnacja w terminie 3 miesięcy od daty odbioru
końcowego- w ramach udzielonej gwarancji) 2. Oświetlenie boisk 1) Rozdzielnica oświetlenia
boisk (ROB) – 1 kpl., 2) słupy oświetleniowe – 4 szt., 3) fundamenty prefabrykowane betonowe4 szt., 4) oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie, projektor LED 300W – 4 szt., 5) kabel
YKY 5x4mm2- 90,0m2 6) przewody kabelkowe YDYżo 3 x 2,5mm2 – 80,0m, 7) rury osłonowe
fi 110 mm – 6,0m, 8) przewody uziemiające, bednarka do 120 mm2- 90,0m, Projekt oprac.
firma: KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-kosztorysowych Dariusz Majer, 44-196 Knurów
ul. Dworcowa 10/3, B. Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji
zamówienia: ? roboty elektryczne, ? roboty budowlane dotyczące budowy boiska i oświetlenia
Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz
sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia
umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączona dokumentacja
projektowa sporządzona przez: KOSZT-BUD Zakład Usług Projektowo-kosztorysowych Dariusz
Majer, 44-196 Knurów ul. Dworcowa 10/3, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
stanowiące integralną częścią SIWZ. DO REALIZACJI W RAMACH NINIEJSZEGO
ZAMÓWIENIA Z UDOSTĘPNIONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEWIDUJE
SIĘ ZAKRES ROBÓT OKREŚLONY W PKT A ORAZ W OPZ. Zamawiający udostępnia
przedmiary robót, które stanowią element pomocniczy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
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W ogłoszeniu jest: Data: 2019-10-03, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-10-04, godzina: 12:00,
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