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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: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN – Podstrefa

Nowa Dęba 2. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-tury Drogowej na lata 2016-2019.

3. Zakres robót kwalfikowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-struktury Drogowej na lata 2016-2019: a) W

zakresie robót branży drogowej: Roboty przygotowawcze; Roboty ziemne; Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji deszczowej Element ulic;

Nawierzchnia jezdni; Chodniki; Roboty wykończeniowe i towarzyszące; Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające b) W zakresie robót branży

sanitarnej – kanalizacja deszczowa: Roboty przygotowawcze i ziemne; Roboty montażowe; c) W zakresie robot branzy elektrycznej:

Demontaż elementów starej instalacji oświetlenia ulicznego; Montaż elementów oświetlenia ulicznego (słupy, wysięgniki, oprawy); Instalacja

sieci kablowych zasilających oświetlenie uliczne; 4. Zakres robót niekwalfikowanych których koszy oferent jest zobowiązany podać w

oddzielnej pozycji formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ): a) Branża drogowa: - Pozycja nr 6 przedmiaru robót Element: Parkingi i

zjazdy. b) Branża sanitarna: – Pozycja nr 1.1.2.15 zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych (odc. B – F) - Pozycja nr 1.2.2.15

zabezpieczen energetycznych (odc. B – D) c) Branża elektryczna - poz. 1.1.13 i poz. 1.1.14 (odc. B–F), poz. 2.1.13 i poz. 2.1.14 (odc. B–D)

oraz poz. 3.1.11 i poz. 3.1.12 (odc. F-J) – ułożenie rur osłonowych PVC do ø 140. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został

określony w dokumentacji technicznej ( zał. Nr 5a;5b;5c do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budow-lanych i

przedmiary robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiary robót mają charakter po-mocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych,

mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. 6. Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres robót niż

przedmiot zamówiania – zakres robót został zaznaczony w załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiary robót.

7. Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji zadania wykona na swój koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 8. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać

całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne

do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży,

szkoleń oraz gwarancji. 9. Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na

każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat

zgodności z Pol-ską normą lub aprobatę techniczną. 10. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów. 11. Wymagany okres

gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i

podpisania protokołu końcowego. 12. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach technicznych i



rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane nazwy producenta,

nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia –

wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”. 13. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez

wskazanie nazw hand-lowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego

przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla

przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ

pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez

odniesienie do norm, eu-ropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub

równ-oważny”. 14. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy

własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów

technicznych, jakościo-wych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i mate-riały powinny spełniać

parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 15. Wymagania zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane

przez Zamawi-ającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. Powyższe

wymagania określają w szczególności: a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b)

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz

sankcje z tytułu niespełnienia tych wyma-gań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-nujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 16.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 17.

Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w

zakres niniejszego zamówienia: a) projekt budowlany b) przedmiar robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO – PARK WISŁOSAN –

Podstrefa Nowa Dęba 2. Zadanie jest dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-tury Drogowej na lata

2016-2019. 3. Zakres robót kwalfikowanych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-struktury Drogowej na lata 2016-2019:

a) W zakresie robót branży drogowej:  Roboty przygotowawcze;  Roboty ziemne;  Odtworzenie nawierzchni po kanalizacji deszczowej 

Element ulic;  Nawierzchnia jezdni;  Chodniki;  Roboty wykończeniowe i towarzyszące;  Oznakowanie i urządzenia zabezpieczające b)

W zakresie robót branży sanitarnej – kanalizacja deszczowa:  Roboty przygotowawcze i ziemne;  Roboty montażowe; c) W zakresie robot

branzy elektrycznej:  Demontaż elementów starej instalacji oświetlenia ulicznego;  Montaż elementów oświetlenia ulicznego (słupy,

wysięgniki, oprawy);  Instalacja sieci kablowych zasilających oświetlenie uliczne; 4. Zakres robót niekwalfikowanych których koszy oferent

jest zobowiązany podać w oddzielnej pozycji formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ): a) Branża drogowa: - Pozycja nr 6 przedmiaru

robót Element: Parkingi i zjazdy. b) Branża sanitarna: – Pozycja nr 1.1.2.15 zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych (odc. B – F) -

Pozycja nr 1.2.2.15 zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych (odc. B – D) c) Branża elektryczna - poz. 1.1.13 i poz. 1.1.14 (odc. B–F),

poz. 2.1.13 i poz. 2.1.14 (odc. B–D) oraz poz. 3.1.11 i poz. 3.1.12 (odc. F-J) – ułożenie rur osłonowych PVC do ø 140. 5. Inwentaryzacja

geodezyjna powykonawcza dostarczona na dzień odbioru ostatecznego robót. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w

dokumentacji technicznej ( zał. Nr 5a;5b;5c do SIWZ), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budow-lanych i przedmiary robót

(załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiary robót mają charakter po-mocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za

zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. 7. Dokumentacja techniczna zawiera szerszy zakres robót niż przedmiot

zamówiania – zakres robót został zaznaczony w załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ oraz przedmiary robót. 8.

Wykonawca robót przed przystąpieniem do realizacji zadania wykona na swój koszt projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót

budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami. 9. Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać

całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne

do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży,

szkoleń oraz gwarancji. 10. Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.

Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów:

certyfikat zgodności z Pol-ską normą lub aprobatę techniczną. 11. Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów. 12.

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót

budowlanych i podpisania protokołu końcowego. 13. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej tj. Projekcie – opisach



technicznych i rysunkach, przedmiarach robót, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zostały wykazane

nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego

zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”. 14. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia

poprzez wskazanie nazw hand-lowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry

wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy

istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ

pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez

odniesienie do norm, eu-ropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa

w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub

równ-oważny”. 15. Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy

własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów

technicznych, jakościo-wych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i mate-riały powinny spełniać

parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. 16. Wymagania zatrudnienia przez

Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane

przez Zamawi-ającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. Powyższe

wymagania określają w szczególności: a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b)

uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz

sankcje z tytułu niespełnienia tych wyma-gań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrud-

nienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-nujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. 17.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 18.

Ustanawia się następująca hierarchię dokumentów w celu ustalenia w przypadku wątpliwości czy dany element do wykonania wchodzi w

zakres niniejszego zamówienia: a) projekt budowlany b) przedmiar robót c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 1.2) 

W ogłoszeniu jest: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie:

pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 8 kwietnia 2019r. 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 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr

88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wa-dium należy

złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 5. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu

składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko

wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W

wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie

wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Zwrot wadium: a) zamawiający

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta

została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego

oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu

zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie,

nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art.

25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: •

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących



po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 

W ogłoszeniu powinno być: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 50 000,00 zł

(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 11 kwietnia 2019r. 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 Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku

PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument

wa-dium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 5. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed

upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu

składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem

koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Zwrot

wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b)

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na

wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez

wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: •

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9. Wadium wniesione w pieniądzu

Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym 

 

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: 2019-04-08, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,

negocjacje z ogłoszeniem): 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-11, godzina:

11:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

 

 
Drukuj


