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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: I. Klauzula środowiskowa: Zdemontowane materiały oraz odpady z

rozbiórki Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i przekaże Zamawiającemu dokumenty (Karta/y przekazania

odpadów) potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż w dniu zgłoszenia

zakończenia całości robót objętych zakresem umowy. Wzór Karty przekazania odpadów

określony został w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia

2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U.

2014 r. poz. 1973). Uchwała nr 277/XXV/2016 Rady miejskiej w Serocku z dnia 07 listopada

2016r. w sprawie MPZT gminy Serock, sekcja C2 część obrębu Jachranka, rozdział 3, §12
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informuje, że ośrodek znajduje się w strefie zwykłej Warszawskiego Obszaru Chronionego

Krajobrazu. W związku obowiązującymi obostrzeniami dotyczącymi ochrony środowiska

wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady

podlegające recyklingowi; tj. pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkło, oraz

pojemnik na odpady metalowe. W przypadku jeżeli wykonawca będzie się opóźniał w

przekazaniu dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna ten fakt

za niespełnienie wymagań określonych powyżej i naliczy karę umowną, o której mowa we

wzorze umowy. II. Klauzule społeczne. Zamawiający nie określił wymagań dotyczących

aspektów społecznych w formie klauzuli społecznej. III. Dostępności dla osób

niepełnosprawnych: Na etapie realizacji projektu Zamawiający przewidział dostosowanie do

potrzeb osób niepełnosprawnych toalety w hallu przy recepcji oraz dwóch pokojów

hotelowych. Dodatkowo przewidziany jest do wykonania podjazd przed wejściem głównym

do budynku ułatwiający dostęp dla osób z dziećmi w wózkach czy też dla osób poruszających

się na wózkach inwalidzkich. Dodatkowo przewidziano wyposażenie ośrodka CBiES GUS w

Jachrance w przenośną rampę ułatwiającą pokonywanie różnicy poziomów do 40 cm, zaś

poszerzenie spoczników klatek schodowych, wykonanie dodatkowych wyjść

zaprojektowanych na poziomie terenu będzie stanowić ułatwienie w dostępności ośrodka dla

wszystkich użytkowników. IV. Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. Zamawiający

wymaga, aby osoby wykonujące czynności, o których mowa w załączniku nr 5 do Umowy,

zostały zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres obowiązywania Umowy, na

warunkach i w terminach określonych w § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7. do

SIWZ. V. Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia

wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 10%

wartości umowy z VAT. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego

rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

należy wnieść przed zawarciem umowy w jednej lub kilku następujących formach: 1)

pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Głównego Urzędu Statystycznego Oddział

Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010 0024 7913 9120 0000 z dopiskiem

„zabezpieczenie - numer sprawy: 4/DB/PN/2018”, 2) poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach pieniężnych, 3) poręczeniach bankowych, 4)
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gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z

późn. zm.).

W ogłoszeniu powinno być: I. Klauzula środowiskowa: Zdemontowane materiały oraz

odpady z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987) i przekaże Zamawiającemu dokumenty (Karta/y

przekazania odpadów) potwierdzające wykonanie tego obowiązku nie później niż w dniu

zgłoszenia zakończenia całości robót objętych zakresem umowy. Wzór Karty przekazania

odpadów określony został w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia

12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji

odpadów (Dz.U. 2014 r. poz. 1973). Uchwała nr 277/XXV/2016 Rady miejskiej w Serocku

z dnia 07 listopada 2016r. w sprawie MPZT gminy Serock, sekcja C2 część obrębu

Jachranka, rozdział 3, §12 informuje, że ośrodek znajduje się w strefie zwykłej

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W związku obowiązującymi

obostrzeniami dotyczącymi ochrony środowiska wykonawca zobowiązany jest do

zapewnienia oddzielnych pojemników na odpady podlegające recyklingowi; tj. pojemniki

na odpady z tworzyw sztucznych, szkło, oraz pojemnik na odpady metalowe. W przypadku

jeżeli wykonawca będzie się opóźniał w przekazaniu dokumentów, o których mowa w

zdaniu pierwszym, Zamawiający uzna ten fakt za niespełnienie wymagań określonych

powyżej i naliczy karę umowną, o której mowa we wzorze umowy. II. Klauzule społeczne.

Zamawiający nie określił wymagań dotyczących aspektów społecznych w formie klauzuli

społecznej. III. Dostępności dla osób niepełnosprawnych: Na etapie realizacji projektu

Zamawiający przewidział dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych toalety w hallu

przy recepcji oraz dwóch pokojów hotelowych. Dodatkowo przewidziany jest do

wykonania podjazd przed wejściem głównym do budynku ułatwiający dostęp dla osób z

dziećmi w wózkach czy też dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dodatkowo przewidziano wyposażenie ośrodka CBiES GUS w Jachrance w przenośną

rampę ułatwiającą pokonywanie różnicy poziomów do 40 cm, zaś poszerzenie spoczników

klatek schodowych, wykonanie dodatkowych wyjść zaprojektowanych na poziomie terenu

będzie stanowić ułatwienie w dostępności ośrodka dla wszystkich użytkowników. IV.

Zatrudnienie pracowników na umowę o pracę. Zamawiający wymaga, aby osoby

wykonujące czynności, o których mowa w załączniku nr 5 do Umowy, zostały
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zatrudnione/zatrudniane przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o

pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres obowiązywania Umowy, na

warunkach i w terminach określonych w § 3 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7.

do SIWZ. V. Zamawiający będzie żądał od wybranego w postępowaniu o udzielenie

zamówienia wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w

wysokości 10% wartości umowy z VAT. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed

podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wniesienie zabezpieczenia w

pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie

skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść przed zawarciem umowy w

jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy

Głównego Urzędu Statystycznego Oddział Okręgowy NBP w Warszawie 31 1010 1010

0024 7913 9120 0000 z dopiskiem „zabezpieczenie - numer sprawy: 4/DB/PN/2018”, 2)

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako poręczeniach

pieniężnych, 3) poręczeniach bankowych, 4) gwarancjach bankowych, 5) gwarancjach

ubezpieczeniowych, 6) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.

6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). VI. Klauzula informacyjna z

art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

(pkt. 1.10 SIWZ).
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