Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 66316-2010 z dnia 2010-03-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kowary
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic,
chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary. Prace konserwacyjne polegać będą na:
1.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z...
Termin składania ofert: 2010-03-26
Numer ogłoszenia: 82018 - 2010; data zamieszczenia: 23.03.2010
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66316 - 2010 data 10.03.2010 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miejski w Kowarach, ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj. dolnośląskie, tel. 075 718-2416.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
•
•

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji
nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary. Prace
konserwacyjne polegać będą na: 1.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z
wycinką piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez
podbudowy 2.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez podbudowy
3.Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni (bez względu na jej rodzaj) grysem na sucho, z
zagęszczeniem bez względu na głębokość ubytku : a) powyżej 100 m2 w jednym miejscu b)
poniżej 100 m2 w jednym miejscu 4.Regulacji obrzeży, krawężników : a) betonowych b)
kamiennych 5.Przebrukowaniu nawierzchni z kostki : a) kamiennej b) betonowej
6.Uzupełnieniu bruku z kostki : a) kamiennej b) betonowej 7.Remont zniszczonej
nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu
o śr. 6 cm : a) ułożenie z własnego materiału b) ułożenie z materiału Zamawiającego
8.Wykonanie konserwacji środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich
wcześniejszym przygotowaniem. 9.Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych.
10.Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 30x30 na chodniku. 11.Ułożenie na
podsypce piaskowej płytek betonowych 50x50 na chodniku. 12.Inne nie ujęte wyżej prace
związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów
rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę, a) stawka Rg. Wykonawca zobowiązany będzie do: a)wykonania ww prac konserwacyjnych, zgodnie ze
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót drogowych, które między innymi
ustalają zasady prowadzenia zespołu zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco,
związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz
związanych z procesem zatrzymującym powiększanie się powstałych uszkodzeń, b)
uzgodnienia terminu i zakresu zajęcia pasa drogowego, c) właściwego oznakowania i
zabezpieczenia odcinka drogi, na którym wykonywane będą prace konserwacyjne oraz do
posiadania organizacji ruchu na remontowanym odcinku ulicy, d) zrealizowania przedmiotu
umowy z własnych materiałów, e) bieżącego informowania Zamawiającego o stanie
wykonywanych prac, f) przyjmowania wniosków dotyczących poprawy stanu dróg, g)
etapowego rozliczania zadań. 13.Odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonaniem umowy ponosi

•

•
•

Wykonawca. 14.Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa
nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy. 15.Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca na obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i
ich kolejność. 16.Po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia
Zamawiającemu wykonanie prac w celu ich odbioru...
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej
konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta
Kowary. Prace konserwacyjne polegać będą na: 1.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni
asfaltowej z wycinką piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z
podbudową b) bez podbudowy 2.Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez
wycinki piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez
podbudowy 3.Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni (bez względu na jej rodzaj) grysem
na sucho, z zagęszczeniem bez względu na głębokość ubytku : a) powyżej 100 m2 w jednym
miejscu b) poniżej 100 m2 w jednym miejscu 4.Regulacji obrzeży, krawężników : a)
betonowych b) kamiennych 5.Przebrukowaniu nawierzchni z kostki : a) kamiennej b)
betonowej 6.Uzupełnieniu bruku z kostki : a) kamiennej b) betonowej 7.Remont zniszczonej
nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu
o śr. 6 cm : a) ułożenie z własnego materiału b) ułożenie z materiału Zamawiającego
8.Wykonanie konserwacji środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich
wcześniejszym przygotowaniem. 9.Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych.
10.Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 30x30 na chodniku. 11.Ułożenie na
podsypce piaskowej płytek betonowych 50x50 na chodniku. 11a. Regulacja 1 szt. studni
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 11b. Regulacja 1 szt. wpustu ulicznego. 12.Inne nie
ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników,
placów i parkingów rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną
wycenę, a) stawka R-g. Wykonawca zobowiązany będzie do: a)wykonania ww prac
konserwacyjnych, zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
drogowych, które między innymi ustalają zasady prowadzenia zespołu zabiegów
technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni
zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz związanych z procesem zatrzymującym
powiększanie się powstałych uszkodzeń, b) uzgodnienia terminu i zakresu zajęcia pasa
drogowego, c) właściwego oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi, na którym
wykonywane będą prace konserwacyjne oraz do posiadania organizacji ruchu na
remontowanym odcinku ulicy, d) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów,
e) bieżącego informowania Zamawiającego o stanie wykonywanych prac, f) przyjmowania
wniosków dotyczących poprawy stanu dróg, g) etapowego rozliczania zadań.
13.Odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z wykonaniem umowy ponosi Wykonawca. 14.Wykonawca ponosi
odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków
powstałych w związku z wykonywaniem umowy. 15.Przed przystąpieniem do robót
Wykonawca na obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i ich kolejność. 16.Po
wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu wykonanie
prac w celu ich odbioru...
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.4.2).
W ogłoszeniu jest: # III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: * oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia * aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy * aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

•

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * aktualne
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert * aktualną informację z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert *
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
W ogłoszeniu powinno być: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: * oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia * aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy.

II.2) Tekst, który należy dodać:
•
•

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: IV.4.4) Termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.03.2010 godzina 09:30, miejsce:
Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 1-2 ( Biuro Obsługi
Klienta )...

