ZP.271.1.7.2019.DM

Kędzierzyn-Koźle, dnia 15.02.2019r.

WSZYSCY WYKONAWCY
biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach
Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz
ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz
Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II"..

I.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ust 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.- dalej jako ustawa Pzp) w związku z decyzją w
sprawie rezygnacji z zakresu dotyczącego altany ogrodowej oraz zmiany zakresu dot. wykonania nieujętych w
pierwotnej treści SIWZ tablic informacyjno-pamiątkowych, dokonuje modyfikacji, która wymaga przedłużenia
terminu składania ofert w poniższym zakresie:
1) Zmiana treści SIWZ polegająca na zmianie nazwy postępowania w związku z decyzją w sprawie
rezygnacji z zakresu dotyczącego altany ogrodowej:
 zmianę dotychczasowej nazwy:

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach Miejskich w formule
zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy
Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II.
 i zastąpienie następującym zapisem:
Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i
wykonaj - w ramach zadania: "Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy
Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II.
1)

CZ I SIWZ _IDW (pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia) poprzez:
 zmianę dotychczasowego zapisu pkt 3.1ppkt 1.1:
„1.1
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z
realizacją robót budowlanych, usług i dostaw (w tym m.in. dostawę i montaż altany ogrodowej) w celu
wykonania ścieżek pieszo-rowerowych w zabytkowym parku okalającym osiedle Stare Miasto w
Kędzierzynie-Koźlu.”
 i zastąpienie następującym zapisem:
„1.1
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji
projektowej wraz z realizacją robót budowlanych, usług i dostaw (w tym m.in. dostawę
i montaż 5 tablic informacyjno-edukacyjnych oraz 2 tablic informacyjno-pamiątkowych)
w celu wykonania ścieżek pieszo-rowerowych w zabytkowym parku okalającym osiedle
Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu.”
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2)

CZ I SIWZ _IDW (pkt 3 Opis przedmiotu zamówienia) poprzez:
 zmianę dotychczasowego zapisu pkt 3.1ppkt 1.2.2:

1) „wykonanie remontu ścieżki pieszo – rowerowej, bez ingerencji w zadrzewienie przydrożne i bez zmian
przebiegu ciągu komunikacyjnego, ale z korektą łuków poziomych i promieni o długości 5130 mb,

2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki,
3) rozbiórkę istniejącej nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego oraz granitu,
4) wzmocnienie konstrukcji jezdni poprzez stabilizacje dodatkami trwale zwiększającymi odporność gruntu lub
mieszanki gruntowej na absorpcję kapilarną wody,

5) wykonanie nawierzchni z tłucznia zagęszczonego (wg przekroju typowego),
6) wykonanie opasek z kostek granitowych o szerokości 0,50m wraz z obrzeżem 8/30cm,
7) lokalne poszerzenia dostosowane do istniejących warunków terenowych,
8) wykonanie nawiązań i przekładek do istniejących ciągów,
9) wyposażenie ścieżki w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery),
10) dostawę i montaż altany ogrodowej,
11) po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, Plac
Budowy, drogi dojazdowe oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę,

12) dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg
13)

oraz nieruchomości użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem
budowy oraz realizacja ww. zobowiązania.
Wykonawca będzie miał możliwość zoptymalizowania/zmiany rozwiązania konstrukcji nawierzchni ścieżki pieszo
– rowerowej pod warunkiem przedstawienia rozwiązania zamiennego nie gorszych od rozwiązań
przedstawionych w PFU i zaakceptowanych przez zarządcę.”



i zastąpienie następującym zapisem:
” 1)wykonanie remontu ścieżki pieszo – rowerowej, bez ingerencji w zadrzewienie
przydrożne i bez zmian przebiegu ciągu komunikacyjnego, ale z korektą łuków
poziomych i promieni o długości 5130 mb,
2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej ścieżki,
3) rozbiórkę istniejącej nawierzchni ścieżki z kruszywa łamanego oraz granitu,
4) wzmocnienie konstrukcji jezdni
poprzez stabilizacje dodatkami trwale
zwiększającymi odporność gruntu lub mieszanki gruntowej na absorpcję kapilarną
wody,
5) wykonanie nawierzchni z tłucznia zagęszczonego (wg przekroju typowego),
6) wykonanie opasek z kostek granitowych o szerokości 0,50m wraz z obrzeżem
8/30cm,
7) lokalne poszerzenia dostosowane do istniejących warunków terenowych,
8) wykonanie nawiązań i przekładek do istniejących ciągów,
9) wyposażenie ścieżki w elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojaki
na rowery),
10) po zakończeniu Robót wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez
zaplecza techniczne i socjalne, Plac Budowy, drogi dojazdowe oraz wszelkie inne
tereny przekształcone przez Wykonawcę,
11) dokonanie uzgodnień z zarządcami dróg publicznych oraz właścicielami
nieruchomości w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych przez
Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy
oraz realizacja ww. zobowiązania.
12) Wykonawca będzie miał możliwość zoptymalizowania/zmiany rozwiązania
konstrukcji nawierzchni ścieżki pieszo – rowerowej pod warunkiem przedstawienia
rozwiązania zamiennego nie gorszych od rozwiązań przedstawionych w PFU i
zaakceptowanych przez zarządcę.”

Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pliki uwzględniające powyższe
zmiany:
a)
III_SIWZ_OPZ_Aktualizacja_15.02.2019
b)
II_SIWZ_IPU_ Aktualizacja_15.02.2019
c)
1.1zał. do OPZ-tablice info-prom_specyfikacja_bioróżnorodność II
d)
1.2._karta wizualizacji_RPO_od 1 czerwca 2018
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e)
f)

1.3_Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_info_promo_od 2018 r
1.4_Załączniki_1-9_do IDW_AKTUALIZACJA_15.02.2019 (w tym formularz oferty)

II. Ponadto Zamawiający w oparciu o art. z art. 12a ust.2 w zw. 12a ust.1 ustawy Pzp ze względu na zmiany treści
SIWZ prowadzące do zmiany istotnych treści ogłoszenia, w wyniku których jest niezbędny dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, przesuwa termin określony w SIWZ:
Składania ofert z dnia 19.02.2019r. godz. 12:00 na dzień 20.02.2019r. godz. 12:00.
Otwarcia ofert z dnia 19.02.2019r. godz. 12:15 na dzień 20.02.2019r. godz. 12:15.
Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-02-20 do godz. 12:00.

Zamawiający zamieszcza stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, nr ogłoszenia 540029959-N-2019,
opublikowane 15.02.2019r.
Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższą zmianę jako
stanowiącą integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało
przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie
internetowej.

Daniel Bul /-/
Kierownik Wydziału Zamówień
Publicznych
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