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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II 

Punkt: 4 

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka na terenie Prószkowa. Zakres 

prac: Budowa budynku żłobka publicznego dla 32 dzieci z zespołem żywieniowym. Budynek jest 

2- kondygnacyjny - parter i poddasze pod stromym dachem o spadku 30 stopni. Powierzchnia 

użytkowa obiektu – 772,33 m2. Kubatura obiektu – 2334,00 m3. Fundamenty – ławy żelbetowe. 

Ściany murowane z cegły porotherm oraz z gazobetonu (ścianki działowe). Konstrukcja dachu 

tradycyjna więźba drewniana, oparta na żelbetowych słupach i podciągach. Pokrycie dachu 

blachą dachówkopodobną w kolorze szarym. Strop wylewany, żelbetowy. Wejście na piętro 

poprzez żelbetową klatkę schodową. Ocieplenie ścian styropianem gr.20 cm, ocieplenie 

powierzchni dachowej wełną mineralną gr.25cm. Ściany wewnątrz tynkowane tynkiem 

cementowo-wapiennym oraz malowane lub płytkowane (łazienki) Podłogi na parterze 



wykończone płytkami ceramicznymi oraz panelami drewnianymi w salach dla dzieci. Ściany 

parteru wykończone deskami elewacyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa 

o współczynniku U=1,0W/m2K. Drzwi wewnętrzne płytowe. Budynek zostanie wyposażony w 

instalacje: wodociągową z rur i kształtek miedzianych, ukrytych w posadzkach i ścianach. Ciepła 

woda użytkowa przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u współpracującym z kotłem na gaz o 

mocy 70kW. Instalacja podłączona do przyłącza wodociągowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

z rur pvc ukrytych w ścianach i posadzkach, podłączona do przyłącza kanalizacji sanitarnej. 

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z kotła gazowego stojącego o wysokiej sprawności o 

mocy 70kW. Rury c.o. miedziane ukryte w posadzkach. Grzejniki kanałowe lub płytowe. 

Projektowana instalacja gazowa z przyłącza gazu ziemnego. Wentylacja grawitacyjna 

przewodami murowanymi z prefabrykatów, wspomagana nasadami kominowymi typu turbowent 

lub turbowent hybrydowy. W łazienkach wentylacja mechaniczna włączona do przewodów 

wentylacyjnych murowanych. Wentylacja mechaniczna jako dwa niezależne systemy z centralami 

wentylacyjnymi z rekuperacją- dla sal dla dzieci i dla zespołu żywieniowego. Instalacja 

elektryczna oświetleniowa i gniazd wtykowych podłączona do złącza istniejącego w granicy 

działki. Projektowana instalacja odgromowa. Do budynku projektuje się dojazd pożarowy 

zakończony placem manewrowym oraz parking z 16 miejscami postojowymi z kostki brukowej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej 

SIWZ. Na roboty budowlano-montażowe Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na 

okres minimum 60 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. Rękojmia za wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, 

chyba że okres gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – 

wówczas okres rękojmi jest równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. Bieg 

okresu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu 

zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany 

wskazać w formularzu ofertowym (Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) 

podwykonawców (o ile są już znane). 2) w przypadku podpisania umowy w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego, Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed 

przystąpieniem do wykonania umowy podał - o ile będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy 

Wykonawca będzie zgłaszał podwykonawców robót budowlanych zgodnie z postanowieniami 



projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z 

podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: 

osoby wykonujące następujące czynności: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty 

murarskie, roboty dekarskie, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne, roboty elektryczne, 

których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), były wykonywane przez 

osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te 

będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). Obowiązek ten dotyczy również 

podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo 

stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o pracę wszystkich 

osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób dokumentowania 

zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez 

Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu 

niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których 

dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest budowa żłobka na terenie Prószkowa. 

Zakres prac: budowa budynku żłobka publicznego dla 32 dzieci z zespołem żywieniowym. 

Budynek jest 2-kondygnacyjny - parter i poddasze pod stromym dachem o spadku 30stopni. 

Powierzchnia użytkowa obiektu – 772,33 m2. Kubatura obiektu – 2334,00 m3. Fundamenty – 

ławy żelbetowe. Ściany murowane z cegły poroterm. Konstrukcja dachu tradycyjna więźba 

drewniana, oparta na drewnianych słupach i płatwiach. Pokrycie dachu blacha dachówkopodobna 

w kolorze szarym. Strop wylewany, żelbetowy. Wejście na piętro poprzez żelbetową klatkę 



schodową. Ocieplenie ścian styropianem gr. 20 cm, ocieplenie powierzchni dachowej wełną 

mineralną gr. 25cm. Ściany wewnątrz tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz 

malowane lub płytkowane (łazienki). Podłogi na parterze wykończone płytkami ceramicznymi 

oraz panelami drewnianymi w salach dla dzieci. Ściany parteru wykończone deskami 

elewacyjnymi. Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna aluminiowa o współczynniku 

U=1,0W/m2K. Drzwi wewnętrzne płytowe. Budynek zostanie wyposażony w instalacje: 

wodociągową z rur i kształtek miedzianych, ukrytych w posadzkach i ścianach. Ciepła woda 

użytkowa przygotowywana w podgrzewaczu c.w.u współpracującym z kotłem na gaz o mocy 

70kW. Instalacja podłączona do przyłącza wodociągowego. Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur 

pvc ukrytych w ścianach i posadzkach, podłączona do przyłącza kanalizacji sanitarnej. Instalacja 

centralnego ogrzewania zasilana z kotła gazowego stojącego o wysokiej sprawności o mocy 

70kW. Rury c.o. miedziane ukryte w posadzkach. Grzejniki kanałowe lub płytowe. Projektowana 

instalacja gazowa z przyłącza gazu ziemnego. Wentylacja grawitacyjna przewodami murowanymi 

z prefabrykatów, wspomagana nasadami kominowymi typu turbowent lub turbowent hybrydowy. 

W łazienkach wentylacja mechaniczna włączona do przewodów wentylacyjnych murowanych. 

Wentylacja mechaniczna jako dwa niezależne systemy z centralami wentylacyjnymi z rekuperacją 

- dla sal dla dzieci i dla zespołu żywieniowego. Instalacja elektryczna oświetleniowa i gniazd 

wtykowych podłączona do złącza istniejącego w granicy działki. Projektowana instalacja 

odgromowa. Do budynku projektuje się dojazd pożarowy zakończony placem manewrowym oraz 

parking z 16 miejscami postojowymi z kostki brukowej. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia znajduje się w załącznikach nr 1 i 1a do niniejszej SIWZ. Na roboty budowlano-

montażowe Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi za wady na okres minimum 60 miesięcy od 

daty podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Rękojmia za 

wady udzielona jest na okres równy okresowi gwarancji, chyba że okres gwarancji jest krótszy od 

okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego – wówczas okres rękojmi jest równy okresowi 

wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. Bieg okresu gwarancji i rękojmi za wady 

rozpoczyna się w dniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi 

za wady jest jednym z kryteriów oceny ofert. Zamawiający dopuszcza korzystanie z 

podwykonawców. Wykonawca: 1) jest zobowiązany wskazać w formularzu ofertowym 

(Załącznik nr 3 do SIWZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców (o ile są już 

znane). 2) w przypadku podpisania umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 

Wykonawca będzie zobowiązany, aby przed przystąpieniem do wykonania umowy podał - o ile 



będą znane - nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 

kontaktu z nimi. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie zgłaszał podwykonawców robót 

budowlanych zgodnie z postanowieniami projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). Jeżeli 

późniejsza zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wskazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wskazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je 

w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 

Pzp, wymaga aby: osoby wykonujące następujące czynności: roboty przygotowawcze, roboty 

ziemne, roboty murarskie, roboty dekarskie, roboty wykończeniowe, roboty instalacyjne, roboty 

elektryczne, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), były 

wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę (obowiązek ten nie dotyczy 

sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz 

osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie). Obowiązek ten dotyczy 

również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o 

podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudniania na umowę o 

pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowy sposób 

dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli 

spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji 

z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, 

których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w 

projekcie umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku 

osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie przedmiotu 

zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-24, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 



względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą 

być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> język polski 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-06-28, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania 

wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w 

jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu> 

język polski 


