
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Grzybowa

oraz działka nr 105 w Brańszczyku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brańszczyk

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667824

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II, 45

1.4.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 29 592 93 14

1.4.8.) Numer faksu: 29 742 28 11

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@branszczyk.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.branszczyk.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023678/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 12:55

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00023544/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą: 
Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Grzybowa
oraz działka nr 105 w Brańszczyku.
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Po zmianie: 
Rozbudowa sieci wodociągowych w ulicach Nakieł, Ciepła, Pogodna, Retmańska, Rumiankowa,
Grzybowa oraz dz. 105 w Brańszczyku.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brańszczyk w
ulicach: Pogodna, Retmańska, Grzybowa oraz działka nr 105 w Brańszczyku. Uwaga: Przedmiot
zamówienia nie obejmuje wykonania wodociągu w ulicy Nakieł i Ciepła, który wymieniony został
w nazwie zadania. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji jest mowa o ulicy Konwaliowej dotyczy
to wodociągu w ulicy Grzybowej (w dokumentacji nastąpiła omyłka pisarska w nazwie ulicy). 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie robót budowlanych związanych w
budową sieci wodociągowej, które szczegółowo opisane zastały w dokumentacji projektowej,
przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących
załączniki nr 7, 8, 9 do SWZ. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia – wymagania stawiane
Wykonawcy: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do samodzielnej analizy
dokumentacji projektowej, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych materiałów.
Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych.2) Wykonawca jest odpowiedzialny za
jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla
przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym etapie budowy - na własny
koszt. 4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zagospodaruje odpady powstałe w
trakcie wykonywania robót.5) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację
gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i udostępnić ją Zamawiającemu na
jego żądanie.6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną oraz materialną w stosunku
do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi robotami jak również za jakość
użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru robót.7) Roboty budowlane należy
wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, wytycznymi określonymi w specyfikacji
warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż. 8)
Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i świadectwa na podstawowe materiały
przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich
wbudowanie.9) Należy opracować szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr. 120 poz.
1126).10) Wszystkie dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza
się urządzeń prototypowych. Dostarczane urządzenia muszą być sprawne, posiadać wymagane
certyfikaty lub deklaracje zgodności CE.11) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany
jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i
jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.12)
Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty
potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, świadectwa jakości). 13) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na
placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem,
uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.14) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w zakresie
przedmiotu zamówienia pod nadzorem ZGK w Brańszczyku, który jest dostawcą wody na
terenie Gminy Brańszczyk. Przerwy w dostawie wody musza być ograniczone do minimum.15)
Szczegółowe wymagania odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w
załączniku nr 6 do SWZ - istotne postanowienia umowy.
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Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brańszczyk w
ulicach: Pogodna, Retmańska, Rumiankowa, Grzybowa oraz działka nr 105 w Brańszczyku.
Uwaga: Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania wodociągu w ulicy Nakieł i Ciepła, który
wymieniony został w nazwie zadania. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji jest mowa o ulicy
Konwaliowej dotyczy to wodociągu w ulicy Grzybowej (w dokumentacji nastąpiła omyłka
pisarska w nazwie ulicy). 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem wykonanie robót
budowlanych związanych w budową sieci wodociągowej, które szczegółowo opisane zastały w
dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót, stanowiących załączniki nr 7, 8, 9 do SWZ. 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia
– wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do
samodzielnej analizy dokumentacji projektowej, oceny zakresu i ilości robót oraz ilości użytych
materiałów. Zamawiający nie pokrywa kosztów z tym związanych.2) Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i
jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy
realizacji zobowiązań umowy. 3) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy na każdym
etapie budowy - na własny koszt. 4) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
zagospodaruje odpady powstałe w trakcie wykonywania robót.5) Wykonawca zobowiązany jest
prowadzić dokumentację gospodarki odpadami wymaganą przepisami szczególnymi i
udostępnić ją Zamawiającemu na jego żądanie.6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
prawną oraz materialną w stosunku do osób trzecich za skutki zdarzeń wywołanych wykonanymi
robotami jak również za jakość użytych materiałów i produktów bez względu na fakt odbioru
robót.7) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową,
wytycznymi określonymi w specyfikacji warunków zamówienia, z wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną, przepisami BHP i ppoż. 8) Przed rozpoczęciem robót wykonawca przedłoży atesty i
świadectwa na podstawowe materiały przewidziane do wbudowania i uzyska akceptacje
Zamawiającego (Inspektora nadzoru) na ich wbudowanie.9) Należy opracować szczegółowy
plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr. 120 poz. 1126).10) Wszystkie dostarczone i zamontowane
urządzenia muszą być nowe. Nie dopuszcza się urządzeń prototypowych. Dostarczane
urządzenia muszą być sprawne, posiadać wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodności
CE.11) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów
gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych
odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.12) Wykonawca ma
obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające
pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa
jakości). 13) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i
urządzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości,
właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez Inspektora Nadzoru.14)
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w zakresie przedmiotu zamówienia pod
nadzorem ZGK w Brańszczyku, który jest dostawcą wody na terenie Gminy Brańszczyk.
Przerwy w dostawie wody musza być ograniczone do minimum.15) Szczegółowe wymagania
odnośnie wykonania przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 6 do SWZ - istotne
postanowienia umowy.
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