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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Gmina Otwock, Krajowy numer identyfikacyjny 1326877000000, ul. ul. Armii Krajowej  5, 
05400   Otwock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 792 001, e-mail 
umotwock@otwock.pl, faks 227 794 225.  
Adres strony internetowej (url):  
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: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji p.n. „Budowa 
kompleksu rekreacyjno-sportowego w Szkole Podstawowej nr 12”. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. Zamawiający załącza całość posiadanej dokumentacji projektowej 
dotyczącej przedmiotowego zadania natomiast wskazuje, iż w zakres zamówienia nie 
wchodzi wykonanie całości prac ujętych w ww. dokumentacji a jedynie : Przebudowa boiska 
do koszykówki i siatkówki w tym w szczególności: wyrównanie nawierzchni podkładem 
poliuretanowym, wylanie nawierzchni poliuretanowej typu EPDM dwuwarstwowa, montaż 
osprzętu sportowego, ułożenie kostki brukowej, mała architektura w postaci ławek z oparciem 
w ilości 4 szt. oraz koszy na śmieci w ilości 2 szt., wyrównanie terenu oraz posianie trawy. 
Zamówienie należy wykonać stosownie do załączonej dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – przy uwzględnieniu, iż część robót – 
wymienionych w załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia, została już wykonana. Stan 
wykonania prac wykonawca winien określić na podstawie ww. dokumentów jak i na 
podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie 
niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do 
roszczeń o dodatkowe koszty. 2. Elementy użyte do budowy muszą być wykonane z 
materiałów fabrycznie nowych. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie 
wszystkich innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz 
uporządkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu. 4. Przedmiot 
zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą 
na podstawie umowy. 5. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyto znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje 
sformułowanie „lub równoważny”. Wskazanie takie mają one jedynie charakter wzorcowy. 
Jeżeli w dokumentacji użyto nazw producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji 
zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych 
producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej . Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający 
przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z 
parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.  



W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji p.n. 
„Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Szkole Podstawowej nr 12”. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót. Zamawiający załącza całość posiadanej dokumentacji projektowej 
dotyczącej przedmiotowego zadania natomiast wskazuje, iż w zakres zamówienia nie 
wchodzi wykonanie całości prac ujętych w ww. dokumentacji a jedynie : Przebudowa boiska 
do koszykówki i siatkówki w tym w szczególności: • wyrównanie nawierzchni, • wylanie 
nawierzchni poliuretanowej typu EPDM dwuwarstwowa, • montaż osprzętu sportowego. 
Zamówienie należy wykonać stosownie do załączonej dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – przy uwzględnieniu, iż część robót – 
wymienionych w załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia, została już wykonana. Stan 
wykonania prac wykonawca winien określić na podstawie ww. dokumentów jak i na 
podstawie przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych prac, wszelkie 
niezgodności projektu ze stanem istniejącym są ryzykiem Wykonawcy i nie są podstawą do 
roszczeń o dodatkowe koszty. 2. Elementy użyte do budowy muszą być wykonane z 
materiałów fabrycznie nowych. 3. Do obowiązków Wykonawcy należy również wykonanie 
wszystkich innych prac towarzyszących niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz 
uporządkowanie terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu. 4. Przedmiot 
zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą 
na podstawie umowy. 5. Ilekroć w dokumentacji projektowej użyto znaków towarowych, 
patentów lub pochodzenia Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje 
sformułowanie „lub równoważny”. Wskazanie takie mają one jedynie charakter wzorcowy. 
Jeżeli w dokumentacji użyto nazw producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji 
zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych 
producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej . Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający 
przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z 
parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: III.  
Punkt: 1.3)  
W ogłoszeniu jest: ¬ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające 
na budowie lub przebudowie lub remoncie boisk sportowych lub boisk sportowych szkolnych 
lub placów zabaw w zakresie, których zawierało się wykonanie powierzchni nawierzchni 
poliuretanowej co najmniej 200 m2 każde. ¬ Warunek zostanie za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku: Kierownika robót posiadającą ważne 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.  
W ogłoszeniu powinno być: ¬ Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty 
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie boisk sportowych lub boisk 
sportowych szkolnych lub placów zabaw lub bieżni w zakresie, których zawierało się 
wykonanie powierzchni nawierzchni poliuretanowej co najmniej 200 m2 każde. ¬ Warunek 



zostanie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje/będzie dysponował co 
najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia na stanowisku: 
Kierownika robót posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.  
 


