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Kolbuszowa: 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 529700-N-2019  
Data: 27/03/2019  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 69058166600000, ul. ul. Obrońców Pokoju  21, 36-
100  Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-mail monika.fryzel@kolbuszowa.pl, 
faks +48172272939.  
Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl  
Adres profilu nabywcy: www.bip.kolbuszowa.pl  

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: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: Budowa 
oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Modernizacja 2 boisk piłkarskich w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej” w ramach „Sportowa Polska - program 
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA II – zadania modernizacyjne” ze środków Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Umowa nr 2018/0819/3015/SubA/DIS/SP z dnia 07.11.2018r Opis przedmiotu zamówienia: 
Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr ewid. 1156/5, 1156/3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień: 
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212224-2 Roboty budowlane 
związane ze stadionami 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakres robót: Zamówienie obejmuje roboty 
budowlane związane z budową oświetlenia boisk treningowych na terenie stadionu miejskiego w Kolbuszowej. 
Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz przedmiar robót. Na 
realizację niniejszego przedsięwzięcia Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę – Decyzja nr 54/2018 z dnia 
08.02.2018 r. wydana przez Starostę Kolbuszowskiego na przedsięwzięcie pn. „Budowa zasilania energetycznego, 
oświetlenia, monitoringu, nagłośnienia stadionu lekkoatletycznego i boisk piłkarskich na działkach numer ewid. 
gruntów 1156/5, 1156/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w jednostce ewidencyjnej 

180602_4 Kolbuszowa (M)”. Zakres niniejszego zamówienia zgodnie z przedmiarem robót obejmuje jedynie część 
robót objętych pozwoleniem na budowę tj. budowę oświetlenia boisk piłkarskich treningowych. Wykonanie 
oświetlenia boisk treningowych obejmuje: - montaż zewnętrznej rozdzielni R1 na fundamencie prefabrykowanym, 
- montaż 8 szt. masztów oświetleniowych M-160srW/4 - montaż 54 szt lamp oświetleniowych LED o mocy 227W, 
- montaż linii kablowych zasilających, - montaż 2 szt. słupków z przyciskiem załączającym oświetlenie. 
Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i wykonawczy. Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
zadanie z materiałów własnych. Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. Niniejsze zamówienie 
obejmuje swoim zakresem elementy robót budowlanych podzielone na następujące działy: Lp. Kod wg CPV 
Nazwa działu 1 45310000-3 Linie kablowe i rozdzielnie 2 45310000-3 Maszty oświetleniowe Szczegółowy zakres 
robót określony został w Projekcie Budowlanym (w szczególności w projektach przebudowy sieci gazowej i 
wodociągowej) oraz przedmiarach robót, z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu ceny oferty podstawą jest 
Projekt Budowlany a przedmiar ma charakter pomocniczy.Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności 
wskazanych w dokumentacji projektowej, (Rozdział IV SIWZ) i w przedmiarach robót (Rozdział III SIWZ). 
UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna 
wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, 
pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza 

składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają 
minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania 
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis 
dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte 
w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi 
nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/ produktów ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i 
użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o 



zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały 
równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań 
technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności 
przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, 
funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający 
ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia 
lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne 
informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w 
stosunku do zaproponowanych w projekcie. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z ofertą i SIWZ, 
w szczególności z: a) Dokumentacją techniczną (Rozdział IV), b) Istotnymi postanowieniami umowy (Rozdział V), 
c) Przedmiarami robót (Rozdział III ) – przedmiar ma charakter pomocniczy.  
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: 
Budowa oświetlenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego 
pn.: „Modernizacja 2 boisk piłkarskich w Kolbuszowej i Kolbuszowej Dolnej” w ramach „Sportowa Polska - 
program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – GRUPA II – zadania modernizacyjne” ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej. Umowa nr 2018/0819/3015/SubA/DIS/SP z dnia 07.11.2018r Opis przedmiotu 
zamówienia: Lokalizacja: Kolbuszowa, dz. nr ewid. 1156/5, 1156/3 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika 
Zamówień: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45212224-2 Roboty 
budowlane związane ze stadionami 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Zakres robót: Zamówienie 
obejmuje roboty budowlane związane z budową oświetlenia boisk treningowych na terenie stadionu miejskiego w 
Kolbuszowej. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i projekty wykonawcze oraz przedmiar 
robót. Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę – Decyzja nr 
54/2018 z dnia 08.02.2018 r. wydana przez Starostę Kolbuszowskiego na przedsięwzięcie pn. „Budowa zasilania 
energetycznego, oświetlenia, monitoringu, nagłośnienia stadionu lekkoatletycznego i boisk piłkarskich na 
działkach numer ewid. gruntów 1156/5, 1156/3 położonych w obrębie ewidencyjnym 0001-Kolbuszowa, w 
jednostce ewidencyjnej 180602_4 Kolbuszowa (M)”. Zakres niniejszego zamówienia zgodnie z przedmiarem robót 
obejmuje jedynie część robót objętych pozwoleniem na budowę tj. budowę oświetlenia boisk piłkarskich 
treningowych. Wykonanie oświetlenia boisk treningowych obejmuje: - montaż zewnętrznej rozdzielni R1 na 
fundamencie prefabrykowanym, - montaż 8 szt. masztów oświetleniowych M-160srW/4 - montaż 54 szt lamp 
oświetleniowych LED o mocy 227W, - montaż linii kablowych zasilających, - montaż 2 szt. słupków z przyciskiem 
załączającym oświetlenie. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany i wykonawczy. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonać zadanie z materiałów własnych. Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika 
budowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych. 
Niniejsze zamówienie obejmuje swoim zakresem elementy robót budowlanych podzielone na następujące działy: 
Lp. Kod wg CPV Nazwa działu 1 45310000-3 Linie kablowe i rozdzielnie 2 45310000-3 Maszty oświetleniowe 
Szczegółowy zakres robót określony został w Projekcie Budowlanym oraz przedmiarach robót, z zastrzeżeniem, że 
przy konstruowaniu ceny oferty podstawą jest Projekt Budowlany a przedmiar ma charakter pomocniczy. Zakres 

rzeczowy obejmuje wykonanie czynności wskazanych w dokumentacji projektowej, (Rozdział IV SIWZ) i w 
przedmiarach robót (Rozdział III SIWZ). UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja 
projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych 
materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty, Zamawiający zgodnie z 
art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „ produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od 
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy 
przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający 
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 
producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu 
oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami 
producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, 
wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie 
produkty równoważne o parametrach jakościowych i użytkowych. Materiały równoważne muszą być w ofercie 
wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży 
po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą 
zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą 

powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika 
żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. 
Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane 
przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca 
przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność 
oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Realizacja przedmiotu zamówienia musi być 
zgodna z ofertą i SIWZ, w szczególności z: a) Dokumentacją techniczną (Rozdział IV), b) Istotnymi 
postanowieniami umowy (Rozdział V), c) Przedmiarami robót (Rozdział III ) – przedmiar ma charakter 
pomocniczy.  

 


