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Chorzów, dnia 21.08.2020 r.
GI/TW/7040/039_01/000/20
Dotyczy

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa ciągów rowerowych
w Chorzowie” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego
chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”
- zmiana treści SIWZ nr 1

Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, informuje, że działając na podstawie art. 38 ust.
4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonał zmiany
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Zakres zmian jest następujący:
1. Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia:
1) Pkt 3 SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” otrzymuje brzmienie:
„Budowa ciągów rowerowych w Chorzowie”, ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie
projektu, została podzielona na odcinki:
 Odcinek od ul. Pocztowej do ul. Głównej z wyłączeniem ul. Legnickiej i odcinka
ul. Krakowska - ul. M. Skłodowskiej - Curie, (wykonanie oznakowania),
 ul. Legnicka (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania),
 ul. Krakowska - ul. M. Skłodowskiej - Curie (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania)
w
odcinek
wchodzi:
dostosowanie
połączenia
ul.
Siemianowickiej
i ul. Kasprowicza do ruchu rowerowego, remont nawierzchni jezdni ul. Kalusa i objęta
odrębną dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 13 do SIWZ budowa drogi dla
rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A.,
 Odcinek od placu Hutników do ul. Batorego z wyłączeniem Parku Redena i przebicia przez
nasyp kolejowy w rejonie ul. Klonowej (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania),
 Park Redena (roboty drogowe oraz wykonanie oznakowania),
 Przebicie przez nasyp kolejowy w rejonie ul. Klonowej (wykonanie oznakowania),
 ul. Maciejkowicka (wykonanie oznakowania),
 ul. Michałkowicka (wykonanie oznakowania).
UWAGI OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,
dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów
technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację
robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.
2. Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować
w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach - zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r. (Dz.U. tj.
z 2019r. poz. 2311).

3.

W terminie do tygodnia przed przystąpieniem do realizacji zadania, wykonawca zobowiązany jest
do opracowania oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
Projekt podlega wcześniejszemu zaopiniowaniu przez Zespół ds. Bezpieczeństwa i Organizacji
Ruchu Drogowego.
4. W przypadku nie przedłożenia w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, zamawiający zleci wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu a kosztami obciąży
wykonawcę.
5. Wykonawca najpóźniej w dniu rozpoczęcia robót zgłosi zamawiającemu gotowość do odbioru
oznakowania na czas realizacji robót. W przypadku braku pozytywnego odbioru zamawiający
zleci uzupełnienie oznakowania a kosztami obciąży wykonawcę.
6. Przez cały okres realizacji zamówienia wykonawca odpowiada za miejsca prowadzonych robót
oraz utrzymanie oznakowania tymczasowego. Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania
ponosi wykonawca robót.
7. Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentacje projektowe opracowane przez
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz Nowakowski,
Piotr Przepaśniak, 43-340 Kozy, ul. Tęczowej 62:
1) Aktualizacja projektów tras rowerowych w Chorzowie na odcinkach: od ul. Pocztowej do ul.
Głównej, od Placu Hutników do ul. Batorego, wzdłuż ulic: Maciejkowickiej i
Michałkowickiej, stanowiąca Załączniki nr 9-11 do SIWZ,
2) Budowa drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A., stanowiąca
Załącznik nr 13 do SIWZ.
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu
obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie,
które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez
wykonanie przekopów kontrolnych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i dojść do budynków.
9. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany
jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram Robót” (rzeczowo –
finansowy) oraz kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie
którego wyliczono cenę ofertową.
10. Robota budowlana wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT
w wysokości 23%.
11. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane poniżej
czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) wykonywanie prac fizycznych przy robotach budowlanych polegających na: budowie,
modernizacji oraz oznakowaniu ciągów rowerowych,
b) nadzorowanie pracy brygady pracowników (brygadziści).
Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o
pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia zamawiający może wezwać wykonawcę lub podwykonawcę
roboty budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1320). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały
ujęte we „wzorze umowy”.
2) Pkt 6. „Termin wykonania” otrzymuje brzmienie:
Do końca 2020 r. należy wykonać:
1) Roboty pn.: „Budowa drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A”
określone w Załączniku nr 13 do SIWZ,
2) ul. Legnicka ( roboty drogowe)
3) remont nawierzchni jezdni ul. Kalusa
Pozostałe roboty oraz oznakowanie należy wykonać do 31.05.2021r

3) Pkt 13.9 otrzymuje brzmienie:
W przypadku składania oferty w formie pisemnej:
1) Dokumenty należy wypełnić maszynowo, komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
2) Dokumenty wchodzące w skład oferty są składane w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
3) Wszelkie miejsca w ofercie, w których wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane
(lub
podpisane)
własnoręcznie
przez
osob(ę)y
podpisując(ą)e
ofertę.
Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np.
wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).
4) Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi oświadczeniami i dokumentami musi stanowić
jedną całość. Wszystkie strony należy połączyć ze sobą w sposób trwały (np. spiąć, zszyć,
zbindować). Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami
do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami, z zapisem na formularzu ofertowym
liczby stron, a wszystkie zapisane strony zaparafowane.
5) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.
Kopertę należy opisać następująco:
 Nazwa i adres zamawiającego
 Oferta w postępowaniu na: „Budowa ciągów rowerowych w Chorzowie”.
 Nie otwierać przed dniem: 04.09.2020 r. godz. 9.00
 Nazwa i adres wykonawcy
6) Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako
tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty,
opisaną w następujący sposób: „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7) Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać przez siebie złożoną ofertę pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert.
8) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie,
opisanej jak wyżej. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami „zmiana” lub
„wycofanie”
9) Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę , która została złożona po terminie.
4) Pkt 14 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje brzmienie:
14.1. Ofertę, niezależnie od formy, w jakiej będzie składana, należy złożyć w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 04.09.2020 r. do godz. 08:00;
14.1.1. W przypadku oferty składanej w postaci elektronicznej- w sposób opisany w pkt 13.7. i
13.8. SIWZ,
14.1.2. W przypadku oferty w formie pisemnej: ofertę należy przesłać na adres pocztowy
Zamawiającego lub złożyć w skrzyni na korespondencję w siedzibie Zamawiającego –
Chorzów, ul. Bałtycka 8A.
14.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.09.2020 r. o godz. 9.00, poprzez bezpośrednią transmisje online z otwarcia ofert na https://www.facebook.com/mzuim.chorzow/
- w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zamawiający informuje, że nie ma możliwości
fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert.
14.3. Otwarcie ofert złożonych w postaci elektronicznej następuje poprzez użycie aplikacji do
szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie
ofert za pomocą klucza prywatnego.
14.4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, w tym na dane części zamówienia.
14.5. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.
14.6. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje z
otwarcia ofert.
14.7. Ocena ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z art. 87 - 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych.
2. Załączniki do SIWZ:
1) Wzór umowy:

a) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
Szczegółowy zakres robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy został określony w:
a) dokumentacjach
projektowych
opracowanych
przez:
PRZEDSIĘBIORSTWO
PROJEKTOWO-USŁUGOWE „PROFIL” s.c. Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepaśniak,
43-340 Kozy, ul. Tęczowej 62 :
- pn.: Aktualizacja projektów tras rowerowych w Chorzowie na odcinkach: od ul. Pocztowej
do ul. Głównej, od Placu Hutników do ul. Batorego, wzdłuż ulic: Maciejkowickiej i
Michałkowickiej stanowiąca Załączniki nr 9-11 do SIWZ
- pn.: Budowa drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A
stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy;
b) Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiących Załącznik nr 4 do Umowy.
b) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
Termin zakończenia Przedmiotu Umowy ustala się na dzień:
a) do końca 2020 r. dla:
- robót pn.: „Budowa drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A”,
- ul. Legnicka ( roboty drogowe)
- remontu nawierzchni jezdni ul. Kalusa.,
b) dla pozostałych części: do ……………..r. – zgodnie z ofertą Wykonawcy
2) Dodano Dokumentację projektową oraz przedmiar robót pn. : Budowa drogi dla
rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A. ( Załącznik nr 13 do SIWZ)
Powyższe zmiany wynikają z omyłkowego nieopublikowania na stronie BIP Zamawiającego
dokumentacji projektowej i przedmiarów dotyczących budowy drogi dla rowerów w rejonie
Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A.
W załączeniu do niniejszych wyjaśnień Zamawiający przekazuje dokumentację projektową
oraz przedmiar robót dot. budowy drogi dla rowerów w rejonie Elektrociepłowni CEZ Chorzów S.A.
oraz zmodyfikowane w trybie „śledź zmiany”:
- SIWZ
- Wzór umowy
Powyższa zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i zgodnie
z przepisem art. 38 ust. 4a ustawy PZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w dniu
dzisiejszym w Biuletynie Zamówień Publicznych
Zmiana SIWZ dokonana w dniu 21.08.2020 r. jest wiążąca dla Wykonawców.

p.o. Dyrektor MZUiM
Wojciech Osadnik

