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Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 33554-2014 z dnia 2014-01-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Nowa Dęba 

1. Zakup, dostawa i montaż zadaszenia scenicznego z akcesoriami o parametrach i elementach: 1.1 Zadaszenie sceniczne jednospadowe o wymiarach 8,5 m x 6,5 m x 4,5 m o konstrukcji z 

lekkich stopów aluminium (kratownic) składająca się z: a)... 

Termin składania ofert: 2014-02-10 

 

Numer ogłoszenia: 22717 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33554 - 2014 data 29.01.2014 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Samorządowy Ośrodek Kultury, ul. Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie, tel. 0-15 846 24 10, fax. 0-15 846 24 10. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4. 

 W ogłoszeniu jest: 1. Zakup, dostawa i montaż zadaszenia scenicznego z akcesoriami o parametrach i elementach: 1.1 Zadaszenie sceniczne jednospadowe o 

wymiarach 8,5 m x 6,5 m x 4,5 m o konstrukcji z lekkich stopów aluminium (kratownic) składająca się z: a) Słupy do zadaszenia  -słupy wykonane z kratownic typu 

Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym min 290 x 290 i rurze min. 50x3 mm) wraz z nadstawkami do zaczepu wyciągarki łańcuchowej. - stopa konstrukcyjna stalowa do 

montażu słupa o wymiarach min 500x500x8mm z nawierconymi otworami montażowymi do podłoża - 4 szt. - zawiasy przegubowe niezbędne do podniesienia słupa - 16 szt. - 

wózek niezbędny do podniesienia zadaszenia wzdłuż słupa - 4 szt. - wyciągarka łańcuchowa o nośności min 1 tona - 4 szt. - zastrzał obwiedni, element łączący obwiednię 

zadaszenia ze słupem - 4 szt. b) Obwiednia zadaszenia: - wykonana z kratownic typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym min 290 x 290 i rurze min. 50x3 mm) w tym 

łącznik środkowy równolegle do do krokwi celem podwiesienia oświetlenia- długość odcinków kratownicy wg uznania wykonawcy, lecz nie dłuższe niż 4 mb. c) Krokwie: w 

formie płatwi o rurze min. 50x2 mm - długość odcinków płatwi wg uznania wykonawcy. d) Odciągi linowe wraz ze sztycami, np. w formie pasów odciągowych wraz elementami 

mocującymi w podłożu - 4 szt. e) Pokrycie zadaszenia wodoszczelne wykonane z materiału PCV, posiadające atest na trudnozapalnosć, kolorystyka do ustalenia - w barwach 

czerwieni lub pomarańczu - 1 sztuka f) osłony boczne i tylna - wykonane z materiału ażurowego (siatka) w kolorze czarnym, posiadające atest na trudno zapalność, 

zapewniające ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi z możliwością wejścia na scenę z jednego i drugiego boku. - na horyzont - 1 szt. - na bok - 2 szt. g) 

Elementy łączące kratownice aluminiowe i inne elementy konstrukcyjne w postaci szybkozłączy. 1.2 Zakup, dostawa i montaż podestów scenicznych z akcesoriami (o 

konstrukcji aluminiowej) tworzących scenę o wymiarach 8 m x 6 m składająca się z: a) modułów - podestów scenicznych o wymiarach jednostkowych 1 m x 2 m - wg. 

specyfikacji: -Rama podestu 1000x2000 mm -Płyta antypoślizgowa, wodoodporna, atestowana, w kolorze brązu. -Nogi z płynną regulacją o reg. wysokości nóg 0,5 do 0,8m z 

profilu aluminiowego min. 60x60 mm -Łączniki ram podestów, -Połączenia nóg teleskopowych -Minimalne obciążenie na 1 podest wynosi 1980 kg, -wysokość ramy podestu - 

ok. 110 mm -grubość sklejki - min. 18 mm b) Schody przegubowe ze stopniami antypoślizgowymi, wodoodpornymi wraz z barierkami po bokach i mocowaniem (z możl iwością 

regulacji wysokości w celu dopasowania do podestu scenicznego i o szer. min. 1 m) - 1 szt. c) Barierka ochronna (np. 9x2 mb i 1x0,7 mb) o wysokości min. 1,1 m wokół sceny 

(boki i tył) z uwzględnieniem wejścia poprzez schody przegubowe. d) Elementy łączące podesty i inne elementy konstrukcyjne. 1 .3 Wymagane dokumenty, atesty i inne: a) 

Deklaracja Zgodności Producenta i atesty materiałowe, b) kserokopia dokumentacji technicznej - oryginał do wglądu w siedzibie Wykonawcy, c) obliczenia statyczne, d) Książka 

Tymczasowego Obiektu Budowlanego (jeżeli dotyczy), e) karta gwarancyjna konstrukcji w języku polskim- okres gwarancji: 24 miesiące, f) serwis gwarancyjny (realizowane w 

maksymalnym okresie 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki) i pogwarancyjny, g) wytyczne dla montażystów w języku polskim, 1.4 Pokazowy montaż zadaszenia i podestów 

wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez zamawiającego, na tarasie przed budynkiem Zamawiającego znajdującego się w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2. 1.5 

Transport do zamawiającego i montaż. 2. Uwaga: Podane w SIWZ urządzenia oraz wyposażenie z podaniem nazwy stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie 

określenie parametrów i cech produktów wymienionych w przedmiocie zamówienia z zachowaniem jej wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. Ciężar 

udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Zakup, dostawa i montaż zadaszenia scenicznego z akcesoriami o parametrach i elementach: 1.1 Zadaszenie sceniczne 

jednospadowe o wymiarach 8,5 m x 6,5 m x 4,5 m o konstrukcji z lekkich stopów aluminium (kratownic) składająca się z: a) Słupy do zadaszenia -słupy wykonane z kratownic 

typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym min 290 x 290 i rurze min. 50x3 mm) wraz z nadstawkami do zaczepu wyciągarki łańcuchowej. - stopa konstrukcyjna stalowa do 

montażu słupa o wymiarach min 500x500x8mm z nawierconymi otworami montażowymi do podłoża - 4 szt. - zawiasy przegubowe niezbędne do podniesienia słupa - 16 szt. - 

wózek niezbędny do podniesienia zadaszenia wzdłuż słupa - 4 szt. - wyciągarka łańcuchowa o nośności min 1 tona - 4 szt. - zastrzał obwiedni, element łączący obwiednię 

zadaszenia ze słupem - 4 szt. b) Obwiednia zadaszenia: - wykonana z kratownic typu Quadrosystem o rozstawie zewnętrznym min 290 x 290 i rurze min. 50x3 mm) w tym 

łącznik środkowy usytuowany prostopadle do krokwi i jednocześnie równolegle do horyzontu sceny celem podwieszenia oświetlenia- dłu-gość odcinków kratownicy wg uznania 

wykonawcy, lecz nie dłuższe niż 4 mb. c) Krokwie: w formie płatwi o rurze min. 50x2 mm - długość odcinków płatwi wg uznania wykonawcy. d) Odciągi linowe wraz ze sztycami, 

np. w formie pasów odciągowych wraz elementami mocującymi w podłożu - 4 szt. e) Pokrycie zadaszenia wodoszczelne wykonane z materiału PCV, posiadające atest na 

trudnozapalnosć, kolorystyka do ustalenia - w barwach czerwieni lub pomarańczu - 1 sztuka f) osłony boczne i tylna - wykonane z materiału ażurowego (siatka) w kolorze 

czarnym, posiadające atest na trudno zapalność, zapewniające ochronę sceny przed złymi warunkami atmosferycznymi z możliwością wejścia na scenę z jednego i drugiego 
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boku. - na horyzont - 1 szt. - na bok - 2 szt. g) Elementy łączące kratownice aluminiowe i inne elementy konstrukcyjne w postaci szybkozłączy. 1.2 Zakup, dostawa i montaż 

podestów scenicznych z akcesoriami (o konstrukcji aluminiowej) tworzących scenę o wymiarach 8 m x 6 m składająca się z: a) modułów - podestów scenicznych o wymiarach 

jednostkowych 1 m x 2 m - wg. specyfikacji: -Rama podestu 1000x2000 mm -Płyta antypoślizgowa, wodoodporna, atestowana, w kolorze brązu. - Nogi z płynną regulacją o reg. 

wysokości nóg 0,5 do 0,8m z profilu aluminiowego min. 60x60 mm lub z profilu okrągłego o konstrukcji śrubowej -Łączniki ram podestów, -Połączenia nóg teleskopowych -

Minimalne obciążenie na 1 podest wynosi 1980 kg, -wysokość ramy podestu - ok. 110 mm -grubość sklejki - min. 18 mm b) Schody przegubowe ze stopniami 

antypoślizgowymi, wodoodpornymi wraz z barierkami po bokach i mocowaniem (z możliwością regulacji wysokości w celu dopasowania do podestu scenicznego i o szer. min. 1 

m) - 1 szt. c) Barierka ochronna (np. 9x2 mb i 1x0,7 mb) o wysokości min. 1,1 m wokół sceny (boki i tył) z uwzględnieniem wejścia poprzez schody przegubowe. d) Elementy 

łączące podesty i inne elementy konstrukcyjne. 1.3 Wymagane dokumenty, atesty i inne: a) Deklaracja Zgodności Producenta i atesty materiałowe, b) kserokopia dokumentacji 

technicznej - oryginał do wglądu w siedzibie Wykonawcy, c) obliczenia statyczne, d) Książka Tymczasowego Obiektu Budowlanego (jeżeli dotyczy), e) karta gwarancyjna 

konstrukcji w języku polskim- okres gwarancji: 24 miesiące, f) serwis gwarancyjny (realizowane w maksymalnym okresie 2 dni roboczych od zgłoszenia usterki) i 

pogwarancyjny, g) wytyczne dla montażystów w języku polskim, 1.4 Pokazowy montaż zadaszenia i podestów wraz z przeszkoleniem osób wyznaczonych przez 

zamawiającego, na tarasie przed budynkiem Zamawiającego znajdującego się w Nowej Dębie przy ul. Żeromskiego 2. 1.5 Transport do zamawiającego i montaż. 2. Uwaga: 

Podane w SIWZ urządzenia oraz wyposażenie z podaniem nazwy stanowią wyłącznie przykład i mają na celu jedynie określenie parametrów i cech produktów wymienionych w 

przedmiocie zamówienia z zachowaniem jej wymogów w zakresie parametrów technicznych i jakości. Ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez 

zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1. 

 W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) 

do dnia 10.02.2014 r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą PZP. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go 

na rachunek Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 02 9434 1083 2003 1300 0358 0007. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie 

(pom. 002). 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z  postępowania. 6. Złożone poręczenie 

lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, 

jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 3) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 

46 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

 W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1500,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset 

złotych) do dnia 12.02.2014 r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą PZP. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy 

wpłacić go na rachunek Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie prowadzony w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Nowa Dęba nr rach: 02 9434 1083 2003 1300 

0358 0007. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w sekretariacie Samorządowego Ośrodka Kultury w 

Nowej Dębie (pom. 002). 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 6. Złożone 

poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie 

wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, (jeżeli SIWZ przewiduje wymóg wniesienia zabezpieczenia), 3) zawarcie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Zwrot wadium nastąpi  zgodnie z warunkami określonymi w art. 

46 ustawy Prawo zamówień publicznych.. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.. 

 W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2014 godzina 11:00, miejsce: SAMORZĄDOWY 

OŚRODEK KULTURY ul. Żeromskiego 2 39-460 NOWA DĘBA, w sekretariacie (parter, pom. nr 002).. 

 W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2014 godzina 11:00, miejsce: SAMORZĄDOWY 

OŚRODEK KULTURY ul. Żeromskiego 2 39-460 NOWA DĘBA, w sekretariacie (parter, pom. nr 002).. 

 

 


