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plików, które nie są ogólnie dostępne:
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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: 1. Przedmiotem zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr 105757L w

miejscowości Stryjno Pierwsze”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Stryjno

Pierwsze w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w Gminie Rybczewice. Obejmuje

ona remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni z płyt betonowych na podbudowie z
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kamienia łamanego i warstwie odsączającej z piasku na odcinku o długości 364 mb wraz z

obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie.

Droga posiada parametry klasy funkcjonalno- technicznej „D” – droga dojazdowa. Droga

zlokalizowana w miejscowości Stryjno Pierwsze, początek od skrzyżowania z drogą powiatową o

numerze ewidencyjnym 2117L. Droga przebiega przez tereny o zabudowie gospodarczej

rozproszonej, tereny upraw rolniczych, łąk i pastwisk, prowadzi do posesji indywidualnych, w

kilometrażu od km 0+000 do km 0+364 na długości 364 m. Na przedmiotowej drodze występuje

ruch lokalny w postaci dojazdu do łąk, pól uprawnych oraz luźnej zabudowy zagrodowej. 2.

Lokalizacja inwestycji: działki nr ewid. dz. nr ewid. 1470/3-dr, 1026/3, 1026/1, 1010, 1008/1,

1007/5, 1007/1, 1007/2, 1006/1, 998/1, 997, 996/1, 996/2, 995, 993, 1442, 988, 987, 897, 984/10,

983, 982, 981, 980, 979, 978, 971/2, 969/2, 970/2, 698/11, 698/7, 967/4, obręb Stryjno Pierwsze)

w woj. lubelskim, powiecie świdnickim, gminie Rybczewice. Droga przebiega w większości

przez tereny typowej zwartej wiejskiej zabudowy jednorodzinnej. 3. Zamówienie obejmuje m.in.:

• Roboty przygotowawcze, • Roboty ziemne, • Remont drogi w zakresie wykonania nawierzchni z

płyt betonowych na podbudowie z kamienia łamanego i warstwie odsączającej z piasku wraz z

obustronnym poboczem z kamienia łamanego, • Uporządkowanie terenu robót. Konstrukcja drogi

Konstrukcja jezdni: • płyty drogowe o wym.: 300 x 130 x 15cm, beton klasy B25 - gr. 15 cm, •

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr 4 cm, • warstwa odsączająca z piasku – gr 15 cm, •

podbudowa z kamienia łamanego 0/31.5 stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm. Konstrukcja

pobocza: • pobocze o szerokości 0,75 m z kamienia łamanego 0/31.5 stabilizowanego

mechanicznie gr. 20 cm, • istniejące podłoże. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

zawierają m.in.: 1) dokumentacja projektowa, 2) STWiOR, 3) STWiORB. 5. Realizacja

przedmiotu zamówienia winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w

szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.

1186) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i

doświadczenie. 6. Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości,

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.

10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 7.

Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszystkimi

aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-
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budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 8.

Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania

dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie realizacji

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040): 1)

rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia

na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących

czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem

robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów

budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a

ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z

wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zarówno przez

Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz

sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma

prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.

Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust.

1 pkt 9-10 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy

o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków

pracownika. 9. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i

odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub

urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3

ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub

urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry

jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane
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przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez zamawiającego.

Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry

jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub

urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu

doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego

rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter

przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub

konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty

równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub

lepszych parametrach. 10. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot

zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,

specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania

równoważne opisywanym. 11. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego

dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia pn. „Remont drogi gminnej nr

105757L w miejscowości Stryjno Pierwsze”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w

miejscowości Stryjno Pierwsze w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim, w

Gminie Rybczewice. Obejmuje ona remont drogi polegający na wykonaniu nawierzchni z

płyt betonowych na podbudowie z kamienia łamanego i warstwie odsączającej z piasku na

odcinku o długości 364 mb wraz z obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m z kamienia

łamanego stabilizowanego mechanicznie. Droga posiada parametry klasy funkcjonalno-

technicznej „D” – droga dojazdowa. Droga zlokalizowana w miejscowości Stryjno Pierwsze,

początek od skrzyżowania z drogą powiatową o numerze ewidencyjnym 2117L. Droga

przebiega przez tereny o zabudowie gospodarczej rozproszonej, tereny upraw rolniczych, łąk

i pastwisk, prowadzi do posesji indywidualnych, w kilometrażu od km 0+000 do km 0+364

na długości 364 m. Na przedmiotowej drodze występuje ruch lokalny w postaci dojazdu do

łąk, pól uprawnych oraz luźnej zabudowy zagrodowej. 2. Lokalizacja inwestycji: działki nr
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ewid. dz. nr ewid. 1470/3-dr, 1026/3, 1026/1, 1010, 1008/1, 1007/5, 1007/1, 1007/2,

1006/1, 998/1, 997, 996/1, 996/2, 995, 993, 1442, 988, 987, 897, 984/10, 983, 982, 981,

980, 979, 978, 971/2, 969/2, 970/2, 698/11, 698/7, 967/4, obręb Stryjno Pierwsze) w woj.

lubelskim, powiecie świdnickim, gminie Rybczewice. Droga przebiega w większości

przez tereny typowej zwartej wiejskiej zabudowy jednorodzinnej. 3. Zamówienie

obejmuje m.in.: • Roboty przygotowawcze, • Roboty ziemne, • Remont drogi w zakresie

wykonania nawierzchni z płyt betonowych na podbudowie z kamienia łamanego i

warstwie odsączającej z piasku wraz z obustronnym poboczem z kamienia łamanego, •

Uporządkowanie terenu robót. Konstrukcja drogi Konstrukcja jezdni: • Nawierzchnie z

płyt wielootworowych, budowa nawierzchni z płyt żelbetowych wielootworowych typu

IOMB o wymiarach 100x75x12,5 cm, z betonu klasy C30/37, zbrojonych podwójną siatką

z prętów # 8 zgodnie z przedmiarem robót, • podsypka cementowo-piaskowa 1:4 – gr 4

cm, • warstwa odsączająca z piasku – gr 15 cm, • podbudowa z kamienia łamanego 0/31.5

stabilizowane mechanicznie gr. 20 cm. Konstrukcja pobocza: • pobocze o szerokości 0,75

m z kamienia łamanego 0/31.5 stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, • istniejące

podłoże. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają m.in.: 1) dokumentacja

projektowa, 2) STWiOR, 3) STWiORB. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia winna być

wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) wraz z przepisami

wykonawczymi, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał

wykonawczy oraz przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 6.

Materiały użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186). 7.

Wykonanie przedmiotu zamówienia i oddanie do użytku musi być również zgodne z

wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami

techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej. 8. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące

wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności, w zakresie

realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
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określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.

U. z 2019 r. poz. 1040): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia,

które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę

lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia:

czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw.

pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową,

wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych), 2)

sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy

Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży

Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane

z wykonywaniem robót są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, zarówno przez

Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli

spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp

oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia

Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o

przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 skutkuje

sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy stanowiącej załącznik nr 8 do

SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy,

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika,

zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 9. Jeżeli

dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń

znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3

ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały

lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne

parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub

urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane

przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych

producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod
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pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający

rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie

dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie

przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu

oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się

nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub

konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie

produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy

produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. 10. Zamawiający, w każdym

przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm,

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów

referencji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 11.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez

zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi

lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
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