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Ogłoszenie nr 500047414-N-2018 z dnia 05-03-2018 r.
Sadkowice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 520644-N-2018
Data: 20/02/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Sadkowice, Krajowy numer identyfikacyjny 75014848900000, ul. Sadkowice , 96206
Sadkowice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 156 191, e-mail ug@gminasadkowice.pl, faks
468 156 191.
Adres strony internetowej (url): https://www.gminasadkowice.pl

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: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na wykonanie
zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113203E Paprotnia – Celinów”. Planowana do
przebudowy droga obejmuje odcinek o łącznej długości 1991,00 m. W zakres inwestycji
wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i oznakowania, m. in.: - roboty
przygotowawcze (pomiarowe,) - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - nawierzchnia bitumiczna - oznakowanie pionowe i poziome
Przedmiot umowy jest ściśle określony w: a) ofercie Wykonawcy, b) specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, c) dokumentacji technicznej, d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót. e) przedmiarze robót 2.2. Do przedmiotu zamówienia należy również wykonanie
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kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym
m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z dostarczeniem niezbędnych
mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów BHP i p.poż, oznakowania robót,
zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych decyzji i zgód, nadzorów, oczyszczania
i utrzymywania w dobrym stanie dróg przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości
związanych z prowadzoną budową, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót,
segregowania, składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu
budowlanego, odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót, obsługi geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty
usuwania wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi; 2.3. Wykonawca przed
złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z
uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów
zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać
oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności
domagać się od Zamawiającego wyjaśnień; 2.4. Jeżeli w załącznikach do SIWZ pojawią się
ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one
minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych przykładowo do wyceny.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach
równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. Wskazanie
równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy; 2.5. Zamawiający
przewiduje płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30
dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która
będzie wystawiona przez Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania. Zapłata będzie
się odbywała na podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu całego
zadania; 2.6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności
oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co
może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek;
2.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia na podstawie i zgodnie z
opracowaną dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a
także wykonać wszystkie inne czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej. Wymagana
jest należyta staranność przy realizacji zamówienia; 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do
dokładnego sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi i pozostałą dokumentacją
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przetargową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem
ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót
lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie to uznane
za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i
materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć w ramach ceny
określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze robót w robotach lub materiałach,
które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na podstawie projektów
budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej, dokumentacji formalno-prawnej
lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania, wykonawca ma
obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach
wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach
niniejszego zamówienia publicznego; 2.9. Wykonawca robót jest zobowiązany do
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest
ponadto zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego
oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po
robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. 2.10. Zaleca się, aby Wykonawca
dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie
niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych
w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie
dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 2.11. Wyklucza
się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub
pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
W ogłoszeniu powinno być: 2.1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy na
wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113203E Paprotnia – Celinów”.
Planowana do przebudowy droga obejmuje odcinek o łącznej długości 1991,00 m. W zakres
inwestycji wchodzą roboty drogowe w zakresie jezdni, poboczy i oznakowania, m. in.: roboty przygotowawcze (pomiarowe,) - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni - nawierzchnia bitumiczna - oznakowanie pionowe Przedmiot
umowy jest ściśle określony w: a) ofercie Wykonawcy, b) specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, c) dokumentacji technicznej, d) Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót. e) przedmiarze robót 2.2. Do przedmiotu zamówienia należy również
wykonanie kosztorysów powykonawczych oraz wszelkie inne koszty towarzyszące
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wykonaniu w tym m.in.: organizacja i utrzymanie zaplecza i placu budowy (wraz z
dostarczeniem niezbędnych mediów oraz zabezpieczeniami wynikającymi z przepisów
BHP i p.poż, oznakowania robót, zabezpieczenie placu budowy, uzyskania wymaganych
decyzji i zgód, nadzorów, oczyszczania i utrzymywania w dobrym stanie dróg
przyległych do placu budowy z wszelkich nieczystości związanych z prowadzoną
budową, naprawy szkód powstałych w wyniku realizacji robót, segregowania,
składowania unieszkodliwiania odpadów oraz wywiezienia gruzu budowlanego,
odbiorów przewidywanych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, obsługi
geodezyjnej, koszty ewentualnych odszkodowań, ubezpieczenia oraz koszty usuwania
wad i usterek gwarancyjnych i wynikających z rękojmi; 2.3. Wykonawca przed
złożeniem oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z
uzgodnieniami i warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów
zawartych w projektach oraz ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także
dokonać oględzin terenu gdzie będzie realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych
niejasności domagać się od Zamawiającego wyjaśnień; 2.4. Jeżeli w załącznikach do
SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń
przyjętych przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu
innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w
dokumentacji technicznej. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu
spoczywa na Wykonawcy; 2.5. Zamawiający przewiduje płatności dla Wykonawcy po
realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc od dnia otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie wystawiona przez
Wykonawcę po odbiorze końcowym całego zadania. Zapłata będzie się odbywała na
podstawie jednej faktury. Faktura wystawiona będzie po zrealizowaniu całego zadania;
2.6. Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją
zamówienia. Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i
kompletności oferty, która powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a
także wszystko to co może być konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia
robót oraz usunięcia usterek; 2.7. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot
zamówienia na podstawie i zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową,
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także wykonać wszystkie inne
czynności opisane w SIWZ i załącznikach do niej. Wymagana jest należyta staranność
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przy realizacji zamówienia; 2.8. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego
sprawdzenia ilości robót z projektami budowlanymi i pozostałą dokumentacją
przetargową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową z wynagrodzeniem
ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości
robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek pozycji przedmiaru nie będzie
to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia lecz jako
konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać i
dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze
robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego
zadania na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji
technicznej, dokumentacji formalno-prawnej lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z
obowiązku ich wykonania, wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie konieczne
roboty i dostarczyć wszystkie materiały w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w umowie, która będzie zawarta w ramach niniejszego zamówienia
publicznego; 2.9. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu
organizacji ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto
zobowiązany do wykonania i utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania
tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontażu po robotach i
powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. 2.10. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał
wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie
niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji
przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną
odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty. 2.11. Wyklucza się możliwość roszczeń
Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów
niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
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