
Oznaczenie sprawy: ZSP7.26.3.2022

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 W Gliwicach
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
"Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7w Gliwicach"

Data zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 08-06-2022
Numer aktualnego numeru ogłoszenia o zamówieniu: 2022/BZP 00199161/01

.Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w
Gliwicach"
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7
1.2.) Oddział zamawiającego: ZSP 7
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361098456
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Juliusza Ligonia 36
1.4.2.) Miejscowość: Gliwice
1.4.3.) Kod pocztowy: 44-100
1.4.4.) Województwo: śląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.4.7.) Numer telefonu: 32 2318861
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp7.gliwice.eu
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp10gliwice.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka
budżetowa
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00199161/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-08 10:43
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00198498/01
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:
2.9. Numer planu postępowań w BZP
Przed zmianą:
2022/BZP 00019173/03/P
Po zmianie:
2022/BZP 00019173/04/P
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:
Zamówieniem publicznym są objęte roboty budowlane związane z częściową modernizacją budynku Zespołu
SzkolnoPrzedszkolnego nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36. Planowany zakres prac remontowych na tym
etapie zostaje
ograniczony i obejmuje swym zakresem dostosowanie sal nr 26 na potrzeby pracowni technicznej i nr 40
na potrzeby
pracowni komputerowej a w salach nr 38, 41, 42 i 43 przewidziano renowację powłok malarskich i posadzek
wraz z



niezbędnymi robotami towarzszącymi.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00199161/01 z dnia 2022-06-08
2022-06-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załączniku nr 6.1 SWZ – dokumentacji: Projekt modernizacji sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz ciągów
komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach, opracowanej przez RB Projekt
-R.Bielecki
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6.2 do SWZ;
- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny. Wykonawca uwzględni
w ofercie
całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia, w opisanyum zakresie, zgodnie
z dokumentacją
projektową, w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne
do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.
Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający
oczekuje od
wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach
oświatowych.
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu
ochrony mienia
placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed negatywnym oddziaływaniem
wykonywanych
robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział
możliwość
realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta
należy
traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych, użytkowych
i przykładowe ze
względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).
Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania
z zachowaniem
odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności zakresu
będącego
przedmiotem zamówienia po zaakceptowaniu zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.

Po zmianie:
Zamówieniem publicznym są objęte roboty budowlane związane z częściową modernizacją budynku Zespołu
Szkolno Przedszkolnego nr 7 w Gliwicach przy ul. Ligonia 36. Planowany zakres prac remontowych na tym
etapie zostaje
ograniczony i obejmuje swym zakresem dostosowanie sal nr 26 na potrzeby pracowni technicznej i nr 40
na potrzeby
pracowni komputerowej a w salach nr 38, 44, 42 i 43 przewidziano renowację powłok malarskich i posadzek
wraz z
niezbędnymi robotami towarzszącymi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w :
- załączniku nr 6.1 SWZ – dokumentacji: Projekt modernizacji sal i pomieszczeń dydaktycznych oraz ciągów
komunikacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Gliwicach, opracowanej przez RB Projekt
-R.Bielecki
- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6.2 do SWZ;
- przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 6.3 do SWZ.
Zakres rzeczowy robót ujęty w przedmiarach robót należy traktować jako orientacyjny. Wykonawca uwzględni
w ofercie
całość robót niezbędnych do prawidłowego wykonania zmówienia, w opisanyum zakresie, zgodnie
z dokumentacją
projektową, w tym roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót a są konieczne



do realizacji przedmiotu
umowy zgodnie z „sztuką budowlaną” i obowiązującymi przepisami.
Ze względu na charakter obiektu, w którym będą prowadzone roboty remontowo-budowlane zamawiający
oczekuje od
wykonawcy doświadczenia w prowadzeniu robót remontowo-budowlanych w czynnych placówkach
oświatowych.
Wykonawca, dodatkowo w ramach realizacji przedmiotu zamówienia podejmie niezbędne działania w celu
ochrony mienia
placówki. W tym celu m. in. zabezpieczy sąsiadujące pomieszczenia przed negatywnym oddziaływaniem
wykonywanych
robót i na bieżąco będzie utrzymywał porządek. Ze względów organizacyjnych Zamawiający przewidział
możliwość
realizacji zamówienia wyłącznie w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem placówki.
Przedstawione w ww. dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta
należy
traktować jako odniesienie do oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych, użytkowych
i przykładowe ze
względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z póź. zm. ).
Oznacza to, że wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania
z zachowaniem
odpowiednich równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności zakresu
będącego
przedmiotem zamówienia po zaakceptowaniu zmian materiałowych przez projektanta i zamawiającego.
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00199161/01 z dnia 2022-06-08
2022-06-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - - 

08-06-2022 r.  Magdalena Koprucka
__________________________________
data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Zastępca Dyrektora Jednostki

08-06-2022 r.  Izabela Kwiatkowska
__________________________________

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej
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