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Siechnice, dnia 31.03.2021 r.

INFORMACJA
O WPROWADZONYCH ZMIANACH
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Budowa i przebudowa 2 etapu
ulicy Św. Krzyża w Siechnicach”
Burmistrz Siechnic na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) wprowadza zmiany
w postepowaniu poprzez:
1) wyłączenie z przedmiotowego postępowania pełnego zakresu przebudowy sieci
ciepłowniczej wzdłuż ul. Św. Krzyża w Siechnicach – Etap II,
2) wyłączenie z przedmiotowego postępowania zakresu przebudowy sieci wodociągowej wzdłuż
ul. Św. Krzyża w Siechnicach – Etap II, określonego w opracowaniu pn. „Projekt
Wykonawczy przebudowy sieci wodociągowej w zakresie budowy i przebudowy ul. Św.
Krzyża w Siechnicach”. Z przedmiotowego postępowania nie wyłącza się pozostałego
zakresu dotyczącego zabezpieczenia wodociągu rurami osłonowymi w miejscach kolizyjnych,
regulacji wysokościowej zasuw oraz przeniesienia istniejących hydrantów. Ponadto należy
przewidzieć zabezpieczenie rurami osłonowymi wodociągu zlokalizowanego bezpośrednio
pod jezdnią.
3) wyłączenie z przedmiotowego postępowania zakresu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej
wzdłuż ul. Św. Krzyża w Siechnicach - Etap II, określonego w opracowaniu pn. „Projekt
Wykonawczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie budowy i przebudowy ul.
Św. Krzyża w Siechnicach”. W ramach przedmiotowego postępowania należy przewidzieć
likwidację trzech istniejących studni i budowę dwóch nowych studni na istniejącym kanale
sanitarnym, zgodnie z załączonym rysunkiem.
W związku z powyższym informuję, że zmianie ulega w tym zakresie SWZ wraz z załączonym do
niego Opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacja projektowa opublikowana na stronie BIP,
z której należy wyłączyć opracowanie pn: „Projekt Wykonawczy przebudowy sieci ciepłowniczej
kolidującej budową i przebudową ul. Św.Krzyża w Siechnicach”.
Pochodną tych zmian jest:
Zmiana 1: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 4 „Opis przedmiotu zamówienia”
w pkt. 4.1. jest: Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w
Siechnicach.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji
projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia, w szczególności:
•
budowę i przebudowę jezdni o nawierzchni asfaltowej i szerokości 5,5 m,
•
budowę chodnika z kostki betonowej i szerokości 2,0 m,
•
budowę zjazdów z kostki betonowej,
•
przebudowę i budowę kanałów na istniejącym rowie melioracyjnym,
•
budowę kanalizacji deszczowej,
•
budowę oświetlenia ulicznego wraz z przyłączeniem do sieci,
•
budowę kanału teletechnicznego,
•
zabezpieczenie i przebudowa sieci elektroenergetycznej,
•
zabezpieczenie i przebudowa wodociągu,
•
budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej,
•
przebudowę sieci ciepłowniczej,

•
renowację rowu melioracyjnego,
•
wycinkę kolidujących drzew i krzewów,
•
nasadzenia drzew i krzewów,
•
remont mostu,
•
budowa kładki dla pieszych,
powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św. Krzyża w Siechnicach.
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji
projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia wraz z naniesionymi zmianami.
Zmiana 2: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 4 Opis przedmiotu zamówienia, w ppkt.
4.11, Zamawiający dopisuje ppkt 4) o brzmieniu: Przebudowa ul. gen.E.Fieldorfa – Etap II, polegająca
na przebudowie konstrukcji podbudowy i nawierzchni z budową miejsc parkingowych,
oświetlenia, kanału teletechnicznego oraz nasadzeń zieleni.
Warunki udzielenia zamówienia: w przypadku decyzji Zamawiającego o wykonaniu zamówienia - na
prośbę Zamawiającego Wykonawca przedstawi ofertę w oparciu o wynagrodzenie ryczałtowe, która
podlegać będzie negocjacjom.
Zmiana 3:
W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 16 „Sposób oraz termin składania
ofert” w pkt. 2. jest: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia:
03.03.2021 r., zmienionym już na dzień 02.04.2021 r do godz. 9.00., ma być: Ofertę wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 07.04.2021 r., do godz. 9.00.
Zmiana 4:
W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 17 „Termin otwarcia ofert” w pkt. 1
jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 03.03.2021 r., zmienionym już na dzień 02.04.2021 r o godzinie
11.00, ma być: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 07.04.2021 r., o godzinie 11.00.
Zmiana 5: W Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w pkt. 18 „Termin związania ofertą” w pkt. 1
jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31.03.2021r.
zmienionym już na dzień 30.04.2021 r., ma być: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu
składania ofert do dnia 05.05.2021r.
Zmiana 5: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji IV – Przedmiot zamówienia w ppkt. 4.2.2) Krótki opis
przedmiotu zamówienia wprowadzono zmianę, zgodnie z opisem Zmiany nr 1.
Zmiana 6: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.1. Termin składania ofert jest:
2021-03-03 09:00, ma być: 2021-04-07 09:00.
Zmiana 7: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.3. Termin otwarcia ofert jest:
2021-03-03 11:00, ma być: 2021-04-07 11:00.
Zmiana 8: W Ogłoszeniu o zamówieniu w Sekcji VIII – Procedura w pkt. 8.4. Termin związania ofertą jest
do: 2021-03-31, ma być do: 2021-05-05 .
W związku z powyższym zaktualizowano Opis przedmiotu zamówienia oraz wprowadzono
rysunek dot. zmian przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej, które zostały umieszczone na stronie
prowadzonego postępowania: www.siechnice.bip.gov.pl> PRZETARGI> Postępowania o udzielenie
zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych> Budowa i przebudowa 2 etapu ulicy Św.
Krzyża w Siechnicach, jako:
- OPZ 31.03.2021,
- Rysunek dot. zmian przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 31.03.2021
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 31.03.2021
Przedłużając terminu składania ofert, Zamawiający zapewnia wykonawcom niezbędny czas na
wprowadzanie zmian w ofertach. Pozostałe zapisy i terminy wskazane w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają
zmianie. Osobami upoważnionymi do kontaktów są: Monika Małecka, tel. 71 786 09 48, Joanna Tulejko
tel. 71 786 09 78, Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice;
e-mail: zp@umsiechnice.pl.
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