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Ogłoszenie nr 23533 - 2017 z dnia 2017-02-10 r.

Mińsk Mazowiecki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 15548-2017
Data: 27/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Mińsk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 71158274700000, ul. ul, Chełmońskiego 14,
05300

Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 257 582 851, e-mail

gmina@minskmazowlecki,pl, faks 257 582 489.
Adres strony internetowej (url):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

I I . l ) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn. „Kompleksowa
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki w systemie
zaprojektuj i wybuduj" poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł
energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej
zaopatrujących budynki; • Szkoła Podstawowa im. Marli Konopnickiej w Brzózem, ul. Szkolna 20,
05-300 Mińsk Mazowiecki; • Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie, Cielechowizna l a ,
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05-300 Mińsk Mazowiecki; • Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. ks. A. Tyszki w
Janowie, ul, Strażacka 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki. W celu poprawienia efektywności energetycznej
budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace projektowe na bazie
Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik do SIWZ nr 8, audytów energetyanych
stanowiących załącznik do SIWZ nr 9 oraz modernizacyjne (budowlane/inwestycyjne) polegające na:
• wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej {projekt budowlany i projekty wykonawcze) wraz
z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym prawomocnego pozwolenia na
budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT jeśli będą wymagane
obowiązującymi przepisami prawa. • wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi
informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie Funkcjonałno-Użytkowym
(PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami Prawa
Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi
rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach; • uzyskaniu
wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów
technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. 2.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującego
prace projektowe i budowlane określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publianej w Gminie Mińsk Mazowiecki w
systemie zaprojektuj I wybuduj" poprzez termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie
istniejących źródeł energii nowoczesnymi energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz
energii elektrycznej zaopatrujących budynki: • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem,
ul. Szkolna 20, 05-300 Mińsk Mazowiecki; • Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie,
Cielechowizna l a , 05-300 Mińsk Mazowiecki; • Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im.
ks. A. Tyszki w Janowie, ul. Strażacka 18, 05-300 Mińsk Mazowiecki, W celu poprawienia
efektywności energetycznej budynków, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić
prace projektowe na bazie Programu funkcjonalno-użytkowego, stanowiącego załącznik do SIWZ nr
8, audytów energetycznych stanowiących załącznik do SIWZ nr 9 oraz modernizacyjne
(budowlane/Inwestycyjne) polegające na: • wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej (projekt
budowlany i projekty wykonawcze) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń,
w tym prawomocnego pozwolenia na budowę jak również pozwolenia na użytkowanie z PINB lub UDT
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jeśli będą wymagane obowiązującymi przepisami prawa. • wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i
pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w Programie FunkcjonalnoUżytkowym (PFU), dla zaprojektowania i wykonania budowy oraz modernizacji instalacji, przepisami
Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami i towarzyszącymi
rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie oraz
określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach; • uzyskaniu
wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów
technologicznych i technicznych) zgodnie z PFU, audytów energetycznych i wymogami prawa. 2.
Szczegółowy opis wymagań Zamawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy obejmującego
prace projektowe i budowlane określa Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do
SIWZ. W załączniku nr 1 SIWZ - opis przedmiotu zamówienia przed opisem dotyczącym odbiorów
zmienia zapis z: „Wraz z projektem koncepcyjnym Wykonawca przedłoży do akceptacji
Zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń wraz z certyfikatami, atestami oraz
niezbędnymi dopuszczeniami do stosowania w budownictwie w szczególności:" na zapis „Wraz z
projektem koncepcyjnym Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego karty katalogowe
oferowanych urządzeń wraz z certyfikatami, atestami oraz niezbędnymi dopuszczeniami do
stosowania w budownictwie."

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: iV
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu Data: 17/02/2017 godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu Data: 21/02/2017 godzina: 10:00
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