Kowalewo Pomorskie dn ,09.02.2015r
CRiS.271.2.2015

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1
dotyczy przetargu nieograniczonego (UZP14737-2015 data zamieszczenia 03.02.2015) o wartości
mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r.-Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz.U z 2013 r , poz.907 z późn.
zm) na „Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i SportuPŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych.”
Gmina Kowalewo Pomorskie modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wraz z załącznikiem nr1, zamówienia z dnia 03.02.2015 r nr sprawy
CRiS.271.2.2015„Wykonanie obsługi technicznej instalacji technologicznych Centrum
Rekreacji i Sportu- PŁYWALNIA w Kowalewie Pomorskim wraz z dostawą specjalistycznych
środków chemicznych.” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego .
Modyfikacja treści SIWZ w ww. postępowaniu polega na zmianie

I

Pkt 3.1 Przedmiot zamówienia
było:
Zleceniodawca

zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne, materiały

eksploatacyjne, a także narzędzia pracy niezbędne do wykonania zamówienia, w tym
w szczególności: środki do uzdatniania wody basenowej, dezynsekcji i dezynfekcji niecek
basenowych i instalacji basenowych. Wartość tych środków, materiałów i narzędzi jest wliczona w
wynagrodzenie w § 6 pkt 1 umowy.
Obsługa basenu
1. Kontrola systemu podgrzewania wody.
2. Uzdatnianie chemiczne wody zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz PZH.
3. Czyszczenie niecki pływalni ( środki do czyszczenia obciążają Wykonawcę).
4. Dodatkowa szokowa dezynfekcja filtrów min. 2 x w tygodniu.
5. Płukanie ekstra filtrów wg. wskazanej różnicy ciśnień.
6. Kalibracja systemu uzdatniania wody min. 1 x dziennie.
7. Obsługa instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy ( nogomyje) – 1 x dziennie.
8. Obsługa instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenia systemu uzdatniania wody
basenowej ( szafy sterownicze –automatyka basenu sztuk 4, transformator oświetlenia
podwodnego, szafy automatyki lamp UV – 4 sztuki, elektrozawory przy wymiennikach
ciepła - 4 sztuki, zdalne sterowanie atrakcjami basenowymi-szafy ), w tym wymiana
żarówek oświetlenia podwodnego.

9. Ręczne czyszczenie ścian i linii wody oraz usuwanie zanieczyszczeń nie dających

się

usunąć przy pomocy maszyn.
10.

Badanie

właściwości

fizykochemicznych

i

bakteriologicznych

zgodnie

z

wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz
warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.
winno być:
Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne oraz niezbędne materiały
eksploatacyjne konieczne do wykonania zamówienia w okresie od 01.03.2015 do 31.08.2016, a
także narzędzia pracy niezbędne do wykonania zamówienia oraz środki do uzdatniania wody
basenowej, dezynsekcji i dezynfekcji niecek basenowych i instalacji basenowych. Wartość tych
środków, materiałów i narzędzi jest wliczona w wynagrodzenie w § 6 pkt 1 umowy.
Do zadań Wykonawcy należeć będzie:
Obsługa basenu -w systemie 24 godzinnym ( wynika z dokumentacji obsługi technologii)
1. Kontrola systemu podgrzewania wody.
2. Uzdatnianie chemiczne wody zgodnie z zaleceniami Sanepidu oraz PZH.
3. Czyszczenie niecki pływalni ( środki do czyszczenia obciążają Wykonawcę).
4. Dodatkowa szokowa dezynfekcja filtrów min. 2 x w tygodniu.
5. Płukanie ekstra filtrów wg. wskazanej różnicy ciśnień.
6. Kalibracja systemu uzdatniania wody min. 1 x dziennie.
7. Obsługa instalacji i urządzeń dezynfekujących stopy ( nogomyje) – 1 x dziennie.
8. Obsługa instalacji elektrycznej, zasilającej urządzenia systemu uzdatniania wody
basenowej ( szafy sterownicze –automatyka basenu sztuk 4, transformator oświetlenia
podwodnego, szafy automatyki lamp UV – 4 sztuki, elektrozawory przy wymiennikach
ciepła - 4 sztuki, zdalne sterowanie atrakcjami basenowymi-szafy ), w tym wymiana
żarówek oświetlenia podwodnego.
9. Ręczne czyszczenie ścian i linii wody oraz usuwanie zanieczyszczeń nie dających

się

usunąć przy pomocy maszyn.
10. Badanie właściwości fizykochemicznych i bakteriologicznych zgodnie z wytycznymi
Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz
warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach.

II
W zakresie pkt 15. ppkt 4 w sytuacji ekonomicznej i finansowej
było
Wykonawca powinien potwierdzić posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
wykonywaniem usługi objętej przedmiotowym zamówieniem z sumą ubezpieczenia w kwocie 1
000 000,00 PLN.
winno być
Wykonawca powinien potwierdzić posiadanie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z
wykonywaniem usługi objętej przedmiotowym zamówieniem z sumą ubezpieczenia w kwocie
1 000 000,00 PLN.
Opłaconą polisę

obejmującą cały okres od 01.03.2015-31.08.2016 (Termin wykonania

zamówienia ).Wykonawca przedstawia Zamawiającemu z chwilą złożenia oferty.
Zmiany w zakresie projektu do umowy załączniku nr 1 do SIWZ
W § I ust I Przedmiot umowy
było
Obsługa basenu
winno być
Obsługa basenu-w systemie 24 godzinnym (wynika z dokumentacji obsługi technologii)
W § 6 pkt 2Wartość umowy
było
2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, kosztami zakupu środków
chemicznych i innych materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy oraz
kosztami szkolenia pracowników Zamawiającego.
winno być
2. Wynagrodzenie określone w pkt 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy, kosztami zakupu środków
chemicznych i innych materiałów niezbędnych do należytej realizacji przedmiotu umowy
.
W § 2 pkt 10 Obowiązki Wykonawcy
było
10Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne, materiały
eksploatacyjne, a także narzędzia pracy niezbędne do wykonania zamówienia, w tym w
szczególności: środki do uzdatniania wody basenowej, dezynsekcji i dezynfekcji niecek
basenowych i instalacji basenowych. Wartość tych środków i materiałów jest wliczona w
wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 pkt 1 niniejszej umowy. Wykonawca zapewni także
urządzenie kontrolno-pomiarowe (fotometr elektroniczny) z funkcją interfejsu.
winno być
10.Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie środki chemiczne oraz niezbędne
materiały eksploatacyjne konieczne do wykonania zamówienia w okresie od 01.03.2015 do
31.08.2016, a także narzędzia pracy niezbędne do wykonania zamówienia oraz środki do
uzdatniania wody basenowej, dezynsekcji i dezynfekcji niecek basenowych i instalacji basenowych.
Wartość tych środków, materiałów i narzędzi jest wliczona w wynagrodzenie w § 6 pkt 1 niniejszej
umowy. Wykonawca zapewni także urządzenie kontrolno-pomiarowe (fotometr elektroniczny) z
funkcją interfejsu.
W związku z powyższymi zmianami zmianie ulega termin składania ofert i tak:
w pkt 24 Miejsce składania ofert
było

24.1 Oferty muszą być złożone/ przesłane do dnia 11.02.2015r do godz 12.:00
na adres :
URZĄD MIEJSKI
PLAC WOLNOŚCI 1
87-410 KOWALEWO POMORSKIE
SEKRETARIAT (POKÓJ NR 1)
i oznaczone hasłem :
„Obsługa techniczna instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia wraz z
dostawa specjalistycznych środków chemicznych „
NIE OTWIERAĆ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OTWARCIA OFERT
11.02.2015 r godz12:15
24.2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę ,która została złożona po terminie .
24.3 Oferty przesłane poczta lub kurierem będą zakwalifikowane do postępowania pod
warunkiem doręczenia do Sekretariatu Urzędu Miejskiego do dnia 11.02.2015r do godz.12:00
25. Miejsce , termin oraz tryb otwarcia ofert
25.1 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.02.2015r o godz 12:15 w pok. Nr 1
winno być
24.1 Oferty muszą być złożone/ przesłane do dnia 13.02.2015r do godz 12.:00
na adres :
URZĄD MIEJSKI
PLAC WOLNOŚCI 1
87-410 KOWALEWO POMORSKIE
SEKRETARIAT (POKÓJ NR 1)
i oznaczone hasłem :
„Obsługa techniczna instalacji technologicznych Centrum Rekreacji i Sportu – Pływalnia
wraz z dostawa specjalistycznych środków chemicznych „
NIE OTWIERAĆ PRZED WYZNACZONYM TERMINEM OTWARCIA OFERT
13.02.2015 r godz12:15
24.2 Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę ,która została złożona po terminie .
24.3 Oferty przesłane poczta lub kurierem będą zakwalifikowane do postępowania pod
warunkiem doręczenia do Sekretariatu Urzędu Miejskiego do dnia 13.02.2015r do
godz.12:00
25. Miejsce , termin oraz tryb otwarcia ofert
25.1 Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 13.02.2015r o godz 12:15 w pok. Nr 1
W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmienione
M. Rachubińska
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