
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostosowanie wejść do budynków ANS w Tarnowie dla osób z niepełnosprawnościami – wymiana 8 kompletów drzwi

otwieranych na drzwi przesuwne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851634303

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Mickiewicza 8

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 14 63 16 500

1.4.8.) Numer faksu: 14 63 16 600

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rektorat@anstar.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://anstar.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324069/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-29 15:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00322307/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie 8 kompletów drzwi otwieranych na drzwi
przesuwne w budynkach A, CD, F, G Kampusu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.
2. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga:
a) kompleksowej wymiany 8 kompletów drzwi (demontaż i montaż) - z uwagi na istniejące witryny i ściany słupowo ryglowe,
oraz istniejące drzwi określono również elementy towarzyszące i prace do wykonania konieczne do wymiany drzwi. 
b) zastosowania dostawy i montażu nowych materiałów,
c) Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić: cenę serwisu i konserwacji montowanych elementów w okresie
wskazanych w gwarancji Wykonawcy.
3. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowym zakresem prac, określa poniższa dokumentacja – załącznik nr 2:
a) projekt wymiany drzwi,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne;
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych, ślusarka;
d) usytuowanie drzwi w budynkach Kampusu ANS;
e) przedmiar robót – załącznik nr 11 (przedmiar ma charakter pomocniczy, informacyjny).
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Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Bieg terminu gwarancji zaczyna się od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego dźwigów. Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają projektowane
postanowienia umowy stanowiący integralną część SWZ - załącznik Nr 10.

Wizja lokalna:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający zaleca złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej. 
2) Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego
zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 05.08.2022 r. o godz. 9:00 Spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście
główne budynek A. Osoba do kontaktu: Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty
nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.

Po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wymianie 8 kompletów drzwi otwieranych na drzwi
przesuwne w budynkach A, CD, F, G Kampusu Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.
2. W ramach realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga:
a) kompleksowej wymiany 8 kompletów drzwi (demontaż i montaż) - z uwagi na istniejące witryny i ściany słupowo ryglowe,
oraz istniejące drzwi określono również elementy towarzyszące i prace do wykonania konieczne do wymiany drzwi. 
b) zastosowania dostawy i montażu nowych materiałów,
c) Wykonawca winien w cenie oferty uwzględnić: cenę serwisu i konserwacji montowanych elementów w okresie
wskazanych w gwarancji Wykonawcy.
3. Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowym zakresem prac, określa poniższa dokumentacja – załącznik nr 2:
a) projekt wymiany drzwi,
b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – wymagania ogólne;
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty wykończeniowe w 
zakresie obiektów budowlanych, ślusarka;
d) usytuowanie drzwi w budynkach Kampusu ANS;
e) przedmiar robót – załącznik nr 11 (przedmiar ma charakter pomocniczy, informacyjny).

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Bieg terminu gwarancji zaczyna się od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego dźwigów. Szczegółowy zakres i warunki gwarancji określają projektowane
postanowienia umowy stanowiący integralną część SWZ - załącznik Nr 10.

Wizja lokalna:
1) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, zamawiający zaleca złożenie oferty po odbyciu wizji lokalnej. 
2) Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca objętego
zakresem zamówienia, która odbędzie się w dniu 05.09.2022 r. o godz. 9:00 Spotkanie, przy ul. Mickiewicza 8, wejście
główne budynek A. Osoba do kontaktu: Pan Janusz Kozioł tel.: 14 63 10 710. Zamawiający informuje, iż do złożenia oferty
nie jest wymagana obecność w trakcie trwania w wizji lokalnej, a udział jest w niej zalecany.
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