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Ogłoszenie nr 540157464-N-2020 z dnia 21-08-2020 r.

Chorzów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 572768-N-2020 

Data: 10/08/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Krajowy numer identyfikacyjny 00016624900000, ul. ul. Bałtycka  8

A, 41-500  Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 2411270, e-mail

sekretariat@mzuim.chorzow.eu, faks 32 2414060. 

Adres strony internetowej (url): www.mzuim.chorzow.eu 

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: „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), •

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). W pierwszej kolejności będzie realizowany
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odcinek określony w dokumentacji projektowej, jako „CZĘŚĆ 5: DOSTOSOWANIE

POŁĄCZENIA UL. SIEMIANOWICKIEJ I UL. KASPROWICZA DO RUCHU

ROWEROWEGO”, który należy wykonać do końca 2020r. Szczegóły znajdują się w

dokumentacji projektowej. 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. 7. Koszty wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi wykonawca robót. 8.

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, stanowiące integralną część SIWZ, zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu

obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W
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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. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i

dojść do budynków. 10. 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. 11. Robota budowlana

wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości

23%. 12. 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”. 

W ogłoszeniu powinno być: „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
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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
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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”.

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 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-08-26, godzina: 08:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-09-04, godzina: 08:00, 


