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Ogłoszenie nr 12266 - 2017 z dnia 2017-01-23 r.

Iława:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 3436 - 2017
Data: 05/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Miejska Iława, Krajowy numer identyfikacyjny 52437000000, ul. ul. Niepodległości 13, 14200 Iława,
woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. (089) 6490159, 6490101, e-mail przetargi@umilawa.pl, faks
(089) 649 26 31.
Adres strony internetowej (url): www.bip.umiawa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne:

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 jest realizacja robót budowlanych polegających na
naprawach (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków drogowych,
pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez Urząd Miasta
Iławy w roku 2017. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców
„przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) Część 1 - remonty
nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy: a) Przedmiot obejmuje naprawy (remonty
cząstkowe) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy będących w zarządzie Urzędu Miasta
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Iławy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamawiania, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy załącznik nr 1a do SIWZ), SIWZ, oraz wzorze umowy
wraz załącznikami. 2) Część 2 - remonty oznakowania pionowego: a) Przedmiot obejmuje remont
oznakowania pionowego oraz wbudowanie nowych oznakowań pionowych ulic Iławy będących w zarządzie
Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy b) Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz
cenowy - Załącznik nr 1b) oraz wzorze umowy wraz załącznikami. c) Tarcze znaków drogowych odblaskowe
muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220.
poz.2181 z późn. zm.), d) Demontowane tarcze znaków, słupki, rozebrane fundamenty itd. Wykonawca
przetransportuje na składowisko materiałów rozbiórkowych przy ul. Komunalnej w Iławie (Zamawiający nie
posiada miejsca na składanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia
załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie oferty. 3)
Część 3 - wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy - przedmiot zamówienia obejmuje a)
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą
chlorokauczukową. b) Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą
chlorokauczukową. c) Wykonanie badań, o których mowa w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został
zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych, przedmiarze robót ( formularz cenowy załącznik nr 1c) oraz wzorze umowy wraz
załącznikami. 3. Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku
Zamówień: CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233290-8 - Instalowanie znaków
drogowych, 45233221-4 - malowanie nawierzchni, 45233000-9 - oznakowanie poziome. 4. Realizacja
zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do
wskazanych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie
parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz
będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba
elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej
(rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.),
5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy
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Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych
w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o
których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
w/w dokumentach 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 8. Na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga,
aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym
świadczeniu robót budowlanych i usług (w szczególności zagęszczanie, przywiezienie materiałów,
wyrównywanie dróg, układanie nawierzchni, demontaż i montaż znaków drogowych, osadzanie znaków
drogowych, malowanie nawierzchni, kierowcy itp.) zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 9. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa
wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o
których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte są w załącznikach nr
5a, 5b, 5c do SIWZ - wzorach umów - §9 i §10
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających
na naprawach (remonty) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników, naprawy i wymiana znaków
drogowych, pionowych oraz wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy zarządzanych przez
Urząd Miasta Iławy w roku 2017. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla
Wykonawców „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) Część 1 remonty nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy: a) Przedmiot obejmuje naprawy (remonty
cząstkowe) nawierzchni utwardzonych dróg i chodników ulic Iławy będących w zarządzie Urzędu Miasta
Iławy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamawiania, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
tabeli elementów rozliczeniowych (formularz cenowy załącznik nr 1a do SIWZ), SIWZ, oraz wzorze umowy
wraz załącznikami. 2) Część 2 - remonty oznakowania pionowego: a) Przedmiot obejmuje remont
oznakowania pionowego oraz wbudowanie nowych oznakowań pionowych ulic Iławy będących w zarządzie
Urzędu Miasta Iławy oraz oznakowań z nazwami ulic na terenie Miasta Iławy b) Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), SIWZ, tabeli elementów rozliczeniowych (formularz
cenowy - Załącznik nr 1b) oraz wzorze umowy wraz załącznikami. c) Tarcze znaków drogowych odblaskowe
muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220.
poz.2181 z późn. zm.), d) Demontowane tarcze znaków, słupki, rozebrane fundamenty itd. Wykonawca
przetransportuje na składowisko materiałów rozbiórkowych przy ul. Komunalnej w Iławie (Zamawiający nie
posiada miejsca na składanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia
załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie oferty. 3)
Część 3 - wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy - przedmiot zamówienia obejmuje a)
Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą akrylową. b)
Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą akrylową z mikrokulkami. c)
Mechaniczne malowanie linii farbą akrylową stanowisk postojowych dla niepełnosprawnych wraz z
wypełnieniem pól w kolorze niebieskim, d) Wykonanie badań, o których mowa w Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, e) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót ( formularz cenowy załącznik nr 1c) oraz
wzorze umowy wraz załącznikami. 3. Nazwa kodu dotyczącego przedmiotu zamówienia określona we
Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych, 45233221-4 - malowanie nawierzchni, 45233000-9 - oznakowanie
poziome. 4. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca
1994r Prawo budowlane 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w
stosunku do wskazanych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót pod warunkiem, że zagwarantują
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów
robót oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne
oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki
materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6. Zamawiający informuje, że zgodnie z art.
30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W
przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów
odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym w/w dokumentach 7. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm
podwykonawców. 8. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na
bezpośrednim fizycznym świadczeniu robót budowlanych i usług (w szczególności zagęszczanie,
przywiezienie materiałów, wyrównywanie dróg, układanie nawierzchni, demontaż i montaż znaków

4z6

2017-01-23 10:12

Ogłoszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f4a2a36c-ee63-4762-9909...

drogowych, osadzanie znaków drogowych, malowanie nawierzchni, kierowcy itp.) zatrudnione były przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 9. Sposób dokumentowania
zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania
przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań
zostały zawarte są w załącznikach nr 5a, 5b, 5c do SIWZ - wzorach umów - §9 i §10.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: 24/01/2017, godzina: 10:30
W ogłoszeniu powinno być: 30/01/2017, godzina: 10:30

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr: 3
Punkt: 1)
W ogłoszeniu jest: 1. Część 3 - wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy - przedmiot
zamówienia obejmuje a) Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na
jezdni farbą chlorokauczukową. b) Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych farbą chlorokauczukową. c) Wykonanie badań, o których mowa w Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót ( formularz cenowy załącznik nr 1c) oraz
wzorze umowy wraz załącznikami. 2. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w
szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 3. Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów
robót pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji
(wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego
(tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów
technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp wymagania, o których mowa w
przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych w opisie przedmiotu zamówienia norm,
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aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w/w dokumentach 5. Zamawiający żąda
wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i
podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Część 3 - wykonanie oznakowania poziomego ulic miasta Iławy przedmiot zamówienia obejmuje a) Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych
przerywanych na jezdni farbą akrylową. b) Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla
pieszych farbą akrylową z mikrokulkami. c) Mechaniczne malowanie linii farbą akrylową stanowisk
postojowych dla niepełnosprawnych wraz z wypełnieniem pól w kolorze niebieskim, d) Wykonanie badań, o
których mowa w Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, e) Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót (
formularz cenowy załącznik nr 1c) oraz wzorze umowy wraz załącznikami. 2. Realizacja zamówienia
podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane 3.
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w
STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w STWIORB oraz SIWZ i wzorach umów robót oraz będą zgodne
pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów
składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i
jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.), 5)
parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 4. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 30 ust. 8 ustawy Pzp
wymagania, o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ. W przywołanych
w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o
których mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym
w/w dokumentach 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
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