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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych, Krajowy numer identyfikacyjny 52450700000000, ul. ul.
Piramowicza
32, 47-200
Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 40 34 451, e-mail
zp@kedzierzynkozle.pl, faks 77 40 34 451.
Adres strony internetowej (url): http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
W ogłoszeniu jest: 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.
W ogłoszeniu powinno być: 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.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
W ogłoszeniu jest: 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. Wspólny słownik zamówień (CPV): 452300008- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9- Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 71320000-7- Usługi inżynieryjne w
zakresie projektowania 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. 1.2 Zakres
zamówienia obejmuje: 1.2.1 Wykonanie następujących opracowań niezbędnych do realizacji zakresu robót
wskazanego w pkt 1.2.2: 1) opracowania przedprojektowe a) opracowania geodezyjne, b) dokumentacja
geotechniczna; 2) koncepcja programowo-przestrzenna; 3) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektu
budowlanego, b) projektu wykonawczego, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót d) przedmiarów;
1.2.2 Wykonanie parkowych ścieżek pieszo-rowerowych obejmuje w szczególności: 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 oraz nieruchomości
użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy oraz
realizacja ww. zobowiązania. 13) 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. 1.3 Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: ? Roboty
drogowe Sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt.
niespełnienia wymagań zostały określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. 1.4 Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określają w szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne
postanowienia umowy, załączony Program funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Gramar Sp. z o.o. ul. Chłopska
15, 42-700 Lubliniec wraz z dodatkowym zakresem, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na
stronie internetowej Zamawiającego: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 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. Wspólny słownik zamówień (CPV): 452300008- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg,
lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45100000-8- Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9- Roboty w zakresie
konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 71320000-7- Usługi inżynieryjne w
zakresie projektowania 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 informacyjnoedukacyjnych oraz 2 tablic informacyjno-pamiątkowych) w celu wykonania ścieżek pieszo-rowerowych w zabytkowym
parku okalającym osiedle Stare Miasto w Kędzierzynie-Koźlu. 1.2
Zakres
zamówienia
obejmuje:
1.2.1
Wykonanie następujących opracowań niezbędnych do realizacji zakresu robót wskazanego w pkt 1.2.2: 1)
opracowania przedprojektowe a) opracowania geodezyjne, b) dokumentacja
geotechniczna;
2)
koncepcja programowo-przestrzenna; 3) dokumentacja projektowa, składająca się z: a) projektu
budowlanego, b)
projektu wykonawczego, c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót d)
przedmiarów; 1.2.2
Wykonanie parkowych ścieżek pieszo-rowerowych obejmuje w szczególności: 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. 1.3 Wymóg zatrudnienia na umowę o prace. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących
następujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia: ?
Roboty
drogowe
Sposób
dokumentowania
zatrudnienia, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje z tyt. niespełnienia wymagań zostały
określone w części II SIWZ- Istotne postanowienia umowy. 1.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają w
szczególności: cz. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia, cz. II Istotne postanowienia umowy, załączony Program
funkcjonalno-użytkowy opracowany przez Gramar Sp. z o.o. ul. Chłopska 15, 42-700 Lubliniec wraz z dodatkowym
zakresem, zamieszczone wraz z załącznikami w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego:
http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/ stanowiące integralną częścią SIWZ.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
W ogłoszeniu jest: Data: 2019-02-19, godzina: 12:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-02-20, godzina: 12:00,

