Ogłoszenie nr 2021/BZP 00177534/01 z dnia 2021-09-10

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zmiana nawierzchni dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu
nr 11 Sątopy, gmina Bisztynek”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BISZTYNEK
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743597
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 2
1.4.2.) Miejscowość: Bisztynek
1.4.3.) Kod pocztowy: 11-230
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@bisztynek.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bisztynek.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00177534/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-10 14:35

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00163009/01
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 są roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: „Zmiana nawierzchni
dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina
Bisztynek” polegające na doprowadzeniu do należytego stanu technicznego trzech ciągów
komunikacyjnych w miejscowości Sątopy Samulewo.
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2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) rozbiórkę nawierzchni betonowych z trylinki i płyt betonowych na całej powierzchni wraz z
krawężnikami betonowymi – tę część zadania wykona Zamawiający we własnym zakresie wraz
z transportem, przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę,
2) wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 2 298,54 m2 wraz z
krawężnikami drogowymi - dł. 1 168,00 mb na ławie betonowej,
3) konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych :
- kostka brukowa betonowa polbruk szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm.
- podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stab. mech. C 50/30 gr. 15
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr 5 cm.
4) obsługę geodezyjną.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami postępowania, w
szczególności: niniejszą SWZ, przedmiarem robót, który należy traktować pomocniczo, zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi.
4. Stan istniejący drogi :
1) Obecnie istniejąca nawierzchnia przedmiotowych trzech odcinków dróg osiedlowych stanowi
nawierzchnię betonową z trylinki i płyt drogowych w krawężnikach betonowych. Przedmiotowe
drogi są drogami klasy D (dojazdowe).
2) Odwodnienie korpusu dróg wewnętrznych pozostaje bez zmian i odbywa się na przyległy
teren poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych.
3) Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe.
5. Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania
należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i
sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwalne
prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym
wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji
zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i
sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.
7. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i
wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań.
8. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w zakresie jakości
zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót na wykonane roboty wynosiła
minimum 36 miesięcy. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego
robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zadanie pn.: „Zmiana nawierzchni
dróg osiedlowych zlokalizowanych w granicach działki nr 353/20 obrębu nr 11 Sątopy, gmina
Bisztynek” polegające na doprowadzeniu do należytego stanu technicznego trzech ciągów
komunikacyjnych w miejscowości Sątopy Samulewo.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) rozbiórkę nawierzchni betonowych z trylinki i płyt betonowych na całej powierzchni wraz z
krawężnikami betonowymi – tę część zadania wykona Zamawiający we własnym zakresie wraz
z transportem, przed rozpoczęciem robót przez Wykonawcę,
2) wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 2 298,54 m2 wraz z
krawężnikami drogowymi - dł. 1 168,00 mb na ławie betonowej,
3) konstrukcję nawierzchni dróg wewnętrznych :
- kostka brukowa betonowa polbruk szara gr. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – 5 cm.
- podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem stab. mech. C 50/30 gr. 15
- warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego gr 15 cm.
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4) obsługę geodezyjną.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentami postępowania, w
szczególności: niniejszą SWZ, przedmiarem robót, który należy traktować pomocniczo, zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną oraz zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, aprobatami technicznymi.
4. Stan istniejący drogi :
1) Obecnie istniejąca nawierzchnia przedmiotowych trzech odcinków dróg osiedlowych stanowi
nawierzchnię betonową z trylinki i płyt drogowych w krawężnikach betonowych. Przedmiotowe
drogi są drogami klasy D (dojazdowe).
2) Odwodnienie korpusu dróg wewnętrznych pozostaje bez zmian i odbywa się na przyległy
teren poprzez nadanie jezdni odpowiednich spadków poprzecznych.
3) Na obszarze objętym inwestycją nie występują przepusty drogowe.
5. Pozyskane w trakcie robót materiały rozbiórkowe, nadające się do ponownego wykorzystania
należy wywieźć na składowisko wskazane przez Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do takiego zorganizowania dostaw materiałów, urządzeń i
sprzętu niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, aby zapewnić nieprzerwalne
prowadzenie robót budowlanych, w tym terminową realizację zadania. W związku z powyższym
wszelkie zakłócenia w prowadzeniu robót budowlanych, w tym brak możliwości realizacji
zadania w umownym terminie, wynikające z zakłóceń w dostawie materiałów, urządzeń i
sprzętu, nie będą stanowiły podstawy do zmiany (przedłużenia) terminu realizacji umowy.
7. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i
wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań.
8. Zamawiający wymaga, by okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty w zakresie jakości
zastosowanych materiałów oraz techniki wykonania robót na wykonane roboty wynosiła
minimum 36 miesięcy. Termin gwarancji liczony jest od dnia odebrania przez Zamawiającego
robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-09-13 10:00
Po zmianie:
2021-09-14 10:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-09-13 10:30
Po zmianie:
2021-09-14 10:30
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-10-12
Po zmianie:
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