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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: Opis przedmiotu zamówienia 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. 1144 Zakres robót: Zamówienie obejmuje roboty 
budowlane związane z budową ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej obejmującego wymianę 
ogrodzeń i piłkochwytów oraz przeniesienie 2 wiat stadionowych Na realizację niniejszego przedsięwzięcia 
Zamawiający wykonał Zgłoszenia z dnia 14.03.2018 r. i z dnia 19.09.2018 r. do Starosty Kolbuszowskiego na 
przedsięwzięcie pn. „Budowa ogrodzeń, piłkochwytów oraz wiat dla zawodników na stadionie sportowym w 
Kolbuszowej Dolnej na działkach numer ewid. gruntów 1144, 1143, 1094/3”. Szczegółowy opis robót precyzują 
materiały do ww. zgłoszeń. Szczegółowy zakres robót obejmuje : - demontaż istniejących ogrodzeń i 
piłkochwytów z uwagi na ich niskie walory użytkowe oraz znaczny stopień zużycia, - wywóz złomu i gruzu na 
odległość do 3 km, - demontaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników oraz ich montaż w nowej lokalizacji 

wraz z utwardzeniem terenu w ich obrębie kostką brukową, - montaż ogrodzenia zewnętrznego stadionu (boiska 
głównego) wysokości 4,15 m o długości 301,00 m i wysokości 6,18m o długości 84,80m wraz z bramami i 
furtkami o łącznej długości 385,8 mb - ogrodzenie stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, słupy z 
rur prostokątnych i kwadratowych w rozstawie 2,52 m, wypełnienie ogrodzenia z dwóch i trzech rzędów paneli 2D 
o wysokości 203 cm każdy: w dolnym rzędzie pręty paneli o średnicy 8 i 6 mm, w górnych rzędach pręty paneli o 
średnicy 6 i 5 mm, dolny panel zamontowany ok. 90 mm nad terenem, - montaż piłkochwytów za bramkami 
piłkarskimi wysokości 6,00 m i długości 2 x 33,00 m z siatki bezwęzłowej polipropylenowej o oczku 80 x 80 mm i 
grubości splotu 5 mm - na podwyższonych do wys. 6,00 m słupach ogrodzeniowych, wyposażonych we wsporniki 
stalowe o wysięgu ok. 1,00 m Szczegółowy zakres robót precyzują materiały do zgłoszenia oraz przedmiar robót. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie z materiałów własnych. Wykonawca jest zobowiązany ustanowić 
kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 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.  
W ogłoszeniu powinno być: Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania: Budowa ogrodzenia boiska piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej 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. 1144 Zakres robót: Zamówienie obejmuje roboty budowlane związane z budową ogrodzenia boiska 
piłkarskiego w Kolbuszowej Dolnej obejmującego wymianę ogrodzeń i piłkochwytów oraz przeniesienie 2 wiat 
stadionowych Na realizację niniejszego przedsięwzięcia Zamawiający wykonał Zgłoszenia z dnia 14.03.2018 r. i z 
dnia 19.09.2018 r. do Starosty Kolbuszowskiego na przedsięwzięcie pn. „Budowa ogrodzeń, piłkochwytów oraz 
wiat dla zawodników na stadionie sportowym w Kolbuszowej Dolnej na działkach numer ewid. gruntów 1144, 
1143, 1094/3”. Szczegółowy opis robót precyzują materiały do ww. zgłoszeń. Szczegółowy zakres robót obejmuje 
: - demontaż istniejących ogrodzeń i piłkochwytów z uwagi na ich niskie walory użytkowe oraz znaczny stopień 
zużycia, - wywóz złomu i gruzu na odległość do 3 km, - demontaż dwóch wiat stadionowych dla zawodników oraz 
ich montaż w nowej lokalizacji wraz z utwardzeniem terenu w ich obrębie kostką brukową, - montaż ogrodzenia 
zewnętrznego stadionu (boiska głównego) wysokości 4,15 m o długości 301,00 m i wysokości 6,18m o długości 
84,80m wraz z bramami i furtkami o łącznej długości 385,8 mb - ogrodzenie stalowe ocynkowane ogniowo i 
malowane proszkowo, słupy z rur prostokątnych i kwadratowych w rozstawie 2,52 m, wypełnienie ogrodzenia z 
dwóch i trzech rzędów paneli 2D o wysokości 203 cm każdy: w dolnym rzędzie pręty paneli o średnicy 8 i 6 mm, 
w górnych rzędach pręty paneli o średnicy 6 i 5 mm, dolny panel zamontowany ok. 90 mm nad terenem, - 
montaż piłkochwytów za bramkami piłkarskimi wysokości 6,00 m i długości 2 x 33,00 m z siatki bezwęzłowej 
polipropylenowej o oczku 80 x 80 mm i grubości splotu 5 mm - na podwyższonych do wys. 6,00 m słupach 
ogrodzeniowych, wyposażonych we wsporniki stalowe o wysięgu ok. 1,00 m Szczegółowy zakres robót precyzują 
materiały do zgłoszenia oraz przedmiar robót. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie z materiałów 
własnych. Wykonawca jest zobowiązany ustanowić kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 
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.  


