
Ogłoszenie nr 500002432-N-2017 z dnia 06-07-2017 r.

Gościcino:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 542116-N-2017

Data: 29/06/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie, Krajowy numer identyfikacyjny

19040338300000, ul. ul. Wejherowska  22, 84241   Gościcino, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.

0-58 6728123, e-mail ssp-goscicino@poczta.onet.pl, faks 0-58 6728123.

Adres strony internetowej (url): www.sspgoscicino.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 1

W ogłoszeniu jest: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w

Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 Gościcino woj. Pomorskie

W ogłoszeniu powinno być: Prace remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły

Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 wraz z wyposażeniem sali chemicznej w

meble szkolne

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4
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W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość

dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły

Podstawowej w Gościcinie wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji

sanitarnej i deszczowej, -etap I na działce nr 1123 obr Gościcino gm. Gościcino 1. Zakres, o

którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie rozbudowy budynku o pomieszczenie sali zajęć

przedszkolnych zlokalizowanej w poziomie przyziemia, w części północno-zachodniej

budynku. Ponadto zaprojektowano zabudowę części dziedzińca szkoły w tym samym

poziomie, z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze. A. Branża budowlana a. Prace

przygotowawczo-rozbiórkowe. b. Wykonanie fundamentów, murów i stropów żelbetowych. c.

Montaż stropodachu wraz z pokryciem. d. Montaż ślusarki aluminiowej zewnętrznej i

wewnętrznej. e. Roboty wykończeniowe wewnętrzne. f. Roboty wykończeniowe zewnętrzne.

w tym remont nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej. B. Branża elektryczna a)

Instalacja rozdziału energii, b) Instalacja elektryczna odbiorcza gniazd wtykowych i

oświetlenia c) Instalacja elektryczna zasilająca urządzenia centrali wentylacyjnej i elementu

grzewczego rynien spustowych d) Instalacja ochrony od porażeń i połączeń wyrównawczych

W tym należy: a. dokonać rozbudowy istniejącej rozdzielnicy R4 o dodatkowe zabezpieczenia

nadmiarowo- prądowe dla instalacji gniazd i oświetlenia (dla pomieszczeń sali zajęć, zaplecza

sali zajęć, gabinetu) oraz rozłącznik bezpiecznikowy zasilający dodatkową rozdzielnicę Rpg

b. zainstalować nową rozdzielnicę Rpg w pomieszczeniu gospodarczym C. Branża

instalacyjna 1. Centralne ogrzewanie 2. Instalacje sanitarne-kanalizacji sanitarnej 3.

Kanalizacja deszczowa 4. Wentylacja mechaniczna

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i

ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w

przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn Prace remontowo

budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul.

Wejherowskiej 22 wraz z wyposażeniem sali chemicznej w meble szkolne . 2. Zakres, o

którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie zadania pn : Prace remontowo budowlane dla

potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 wraz z

wyposażeniem sali chemicznej w meble szkolne a. POM STOŁÓWKI b. REMONT

WYZNACZONYCH POMIESZCZEŃ  POM NR 21  POM NR 117  POM NR 122I123
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 POM KOTŁOWNI I POM GOSPODARCZE  WYMIANA STOLARKI

DRZWIOWEJ POM WIATROŁĄPU-CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO POZIOM

PARTERU  LIKWIDACJA PRZECIEKU W POMIESZCZENIU OBIERALNI

/KORYTARZYKA c. REMONT NAWIERZCHI ZEWNETRZNYCH d. WYPOSAZENIE

SALI CHEMICZNO FIZYCZNEJ W MEBLE SZKOLNE 3. Rozwiązania równoważne: 1)

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji

technicznych Zamawiający dopuszcza oferowanie przez Wykonawcę materiałów lub

rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że

będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne i funkcjonalne

i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów, będą posiadały wymagane

odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewnią wykonanie zamówienia

zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. 2) W

przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje materiały i inne elementy równoważne,

zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych

materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w

stosunku do materiałów opisanych w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu

zamówienia, STWIORB ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robót, których

dotyczy. 3) Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne materiały lub inne

elementy muszą: a) Posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od

określonych w dokumentacji, b) Posiadać stosowane dopuszczenia i atesty, 4) Opis

zaproponowanych rozwiązań równoważnych powinien być dołączony do oferty i musi być

na tyle szczegółowy, żeby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie

wymagań dotyczących ich parametrów technicznych oraz rozstrzygnąć, czy

zaproponowane rozwiązania są równoważne. Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa

obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego materiały i inne elementy są

równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 5) Zamawiający do

wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego

procesu lub norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i

systemów referencji technicznych wskazanych w dokumentacji stanowiącej opis

przedmiotu zamówienia i STWIORB dopisuje wyrazy "lub równoważne" 4. Wymagania

wynikające z art. 30 ust. 8 pkt 1. Ustawy Pzp. Zamawiający zastrzega, iż roboty budowlane
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będące przedmiotem niniejszego postępowania są przeznaczone do użytku przez osoby

fizyczne, w związku, z czym wymaga wykonania robót z uwzględnieniem wymagań w

zakresie dostępności dla potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia

dostępności dla osób niepełnosprawnych. 5. Wizja lokalna. 1) Przed złożeniem oferty

Wykonawca ma możliwość dokonania wizji lokalnej przyszłego terenu do realizacji

przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z

wykonaniem remontu, będących przedmiotem zamówienia. 2) Dokonanie wizji lokalnej

nie jest warunkiem koniecznym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu.

Przeprowadzenie ewentualnej wizji lokalnej terenu budowy-robót odbywa się na koszt

własny Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: Główny kod CPV: 45262800-9 Dodatkowe kody CPV: Kod CPV

45262700-8 45453000-7 45111200-0 45111300-1 45262210-6 45262310-7 45262520-2

45410000-4 45442100-8 45442110-1 45432111-5 45330000-9 45421000-4 45421160-3

45233222-1 45321000-3 45231300-8 39160000-1

W ogłoszeniu powinno być: Główny kod CPV:45453000-7 Dodatkowe kody CPV: Kod

CPV 45111300-1 45262520-2 45410000-4 45442100-8 45330000-9 45421000-4

45233222-1 45310000-3 45311200-2 39160000-1

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3

W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w

tym okresie - należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia (umowy) obejmujące

swym zakresem roboty remontowe o wartości brutto minimum 300 000 złotych każda,

wykonane w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, tj.: w obiekcie, którego

definicja określona jest w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
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budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422); b) dysponuje co najmniej

trzema osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn.

zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej

wymienionych specjalnościach, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie

tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym

uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności:  Kierownikiem

budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

urządzeń elektroenergetycznych,  Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

Uwaga 1: W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych

przez Wykonawcę wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej

walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote

polskie- na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych

określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania

Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Uwaga 2:

Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną

osobę. Uwaga 3: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i

uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania

oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego

Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a

oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.

U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) Zamawiający wymaga od

wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych
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osób: Nie Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie

warunków: Określenie warunków:Wykonawca musi wykazać, że: a) w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy, w tym okresie - należycie wykonał co najmniej dwa

zamówienia (umowy) obejmujące swym zakresem roboty remontowe o wartości

brutto minimum 100 000 złotych każda, wykonane w czynnym obiekcie

użyteczności publicznej, tj.: w obiekcie, którego definicja określona jest w § 3 pkt 6

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422); b) dysponuje niżej wymienionymi osobami w zakresie

czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych

specjalnościach, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych

czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają

uprawnienia budowlane wykonawcze w tej specjalności:  Kierownikiem budowy

posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, Uwaga 1: W

przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez

Wykonawcę wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie

niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote

polskie- na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych

określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień

opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień

Publicznych. Uwaga 2: Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w

zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi

przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
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nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65

z późn. zm.)Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób

wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o

kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje

dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na

temat wadium 1. Zamawiający ustala wadium na całość przedmiotu zamówienia

w wysokości: 2. 500.00 zł słownie : dwa tysiące pięćset złotych 2. Wadium może

być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienionym, 3)

gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) 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 2014 r. poz. 1804) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić

przelewem na rachunek bankowy: Bank Nr konta: 47 1160 2202 0000 0002 6038

8019 z podaniem tytułu: wadium – Z dopiskiem: Przetarg nieograniczony-

Przebudowa i rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w

Gościcinie wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i

deszczowej, -etap I na działce nr 1123 obr Gościcino gm. Gościcino Nr sprawy

ZNAK: SSP-G.271.01.2017 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu

składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia

wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności

winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za

termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania

kwoty wadium na podanym rachunku bankowym. 6. Dokument wniesienia

wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i

nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty
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wadium na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty

wadium powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie (zaleca się nie

wpinać na trwałe tego dokumentu do całości oferty). W dokumencie tym

gwarant/poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia

przez beneficjenta (Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie,84-241

Gościcino ul. Wejherowska 22 woj. Pomorskie dodatkowych warunków (np.

żądanie przesłania wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku

prowadzącego rachunek Samorzadowej szkoły Podstawowej w Gościcinie przy

ul. Wejherowskiej 22 ,84-241 Gościcino, albo żądania potwierdzenia przez

notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należy do osób

umocowanych do występowania w imieniu Samorządowej Szkoły

Podstawowej w Gościcinie przy ul Wejherowskiej 22 , albo żądanie złożenia

wezwania np. tylko w formie listu poleconego czy kurierem), albo

przedłożenia dodatkowych dokumentów (oprócz dokumentu potwierdzającego

umocowanie osób do występowania w imieniu Samorządowej Szkoły

Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 ,84-241 Gościcino,woj.

pomorskie z żądaniem zapłaty). 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach

określonych w ustawie. 8. Zamawiający zatrzyma wadium w przypadkach

określonych w ustawie.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak:

Informacja na temat wadium 1. Zamawiający ustala wadium na całość

przedmiotu zamówienia w wysokości:2 500.00 zł słownie : dwa tysiące pięćset

00/100 złotych 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku

następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienionym, 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) 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

2014 r. poz. 1804) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem

na rachunek bankowy: Bank Nr konta: 47 1160 2202 0000 0002 6038 8019 z

podaniem tytułu: wadium – Z dopiskiem: Przetarg nieograniczony- Prace

remontowo budowlane dla potrzeb Samorządowej Szkoły Podstawowej w
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Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 wraz z wyposażeniem sali chemicznej

w meble szkolne Nr sprawy : SSP-G.271.05.2017

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-14, godzina: 10:00, Skrócenie

terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia

zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z

ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być

sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> POLSKI

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-07-17, godzina:

10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę

udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu > POLSKI

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6

W ogłoszeniu jest: 1. Miejsce składania ofert: Samorządowa Szkoła

Podstawowa w Gościcinie ul. Wejherowska 22,84-241 Gościcino –

sekretariat do dnia 14.07.2017 r., do godziny 10:00 zaadresować zgodnie z

opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ. 2. Decydujące znaczenie dla

oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty

do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy

kurierską. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy

zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 4. Otwarcie

ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu
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14.07.2017 r. roku, o godzinie 10:15. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie

www.sspgoscicino.edu.pl informacje dotyczące: 1) - kwoty, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) - firm oraz adresów

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) - ceny,

W ogłoszeniu powinno być: 1. Miejsce składania ofert: Samorządowa

Szkoła Podstawowa w Gościcinie ul. Wejherowska 22,84-241 Gościcino –

sekretariat do dnia 17.07.2017 r., do godziny 10:00 zaadresować zgodnie z

opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ. 2. Decydujące znaczenie

dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu

oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy

kurierską. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy

zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 4. Otwarcie

ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu

17.07.2017 r. roku, o godzinie 10:15. 5. Otwarcie ofert jest jawne. 6.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie

www.sspgoscicino.edu.pl informacje dotyczące: 1) - kwoty, jaką zamierza

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) - firm oraz adresów

wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) - ceny,
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