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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 539384 - 2013 data 30.12.2013 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Swarzędz, Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 12 000, fax. (061)
65 12 211.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
• W ogłoszeniu jest: Zamówienie poniżej progów unijnych, obejmuje budowę układu
komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną w zakres którego wchodzą:
roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne, roboty telekomunikacyjne, roboty sanitarne,
roboty gazociągowe, roboty związane z sygnalizacją świetlną Integralną część opisu
przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż,
kosztorysy przedmiarowe dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót dla poszczególnych branż dokumentacja techniczna została sporządzana dla
większego zakresu prac, zakres prac objętych zamówieniem publicznym został
przedstawiony w przedmiarach oraz na planie sytuacyjnym załączonym do dokumentacji
przetargowej. Obowiązki Wykonawcy: Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu
zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów
związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwe
jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego od właściwego zarządcy drogi. Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu
robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat).
nformowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz
ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. Informowanie
mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach
związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w
miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). Organizacja
placu budowy. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu)
uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Obsługa geodezyjna w trakcie
budowy. Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite
koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. Utrzymanie dróg
dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.)..
• W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie poniżej progów unijnych, obejmuje budowę
układu komunikacyjnego łączącego dworzec, budynek socjalny przy ul. Sienkiewicza oraz
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej Nr 92 z ul. Stawną w zakres którego wchodzą:
roboty drogowe, roboty elektroenergetyczne, roboty telekomunikacyjne, roboty sanitarne,
roboty gazociągowe, roboty związane z sygnalizacją świetlną Integralną część opisu
przedmiotu zamówienia stanowią: dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż,
kosztorysy przedmiarowe dla poszczególnych branż, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót dla poszczególnych branż dokumentacja techniczna została sporządzana dla
większego zakresu prac, zakres prac objętych zamówieniem publicznym został
przedstawiony w przedmiarach oraz na planie sytuacyjnym załączonym do dokumentacji
przetargowej. Obowiązki Wykonawcy: Opracowanie projektu organizacji ruchu i sposobu

zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z oznakowaniem objazdów
związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać zatwierdzony przez właściwe
jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa
drogowego od właściwego zarządcy drogi. Informowanie zarządców gruntów o rozpoczęciu
robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i opłat).
nformowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót, oraz
ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb. Informowanie
mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach
związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w
miejscach ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem). Organizacja
placu budowy. Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu)
uprzątnięcie i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac. Obsługa geodezyjna w trakcie
budowy. Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem. Całkowite
koszty zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę. Utrzymanie dróg
dojazdowych do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze zm.). Do
obowiązków Wykonawcy, które muszą być ujęte w cenie ofertowej należy: W przypadku
wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz
uzyskanie aktualnych zgodnie ze skorygowanymi kosztorysami przedmiarowymi branży
drogowej..
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
• W ogłoszeniu jest: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: dysponują lub
będą dysponowali co najmniej odpowiednio wykwalifikowanymi osobami posiadającymi
uprawnienia: -(kierownika budowy) - budowlane w specjalności ogólnobudowlanej bez
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.
U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku
kierownika budowy, -(kierowników robót) - budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót lub kierownika
budowy w niżej wymienionych specjalnościach: - w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych,
- w zakresie robót elektrycznych, - w zakresie robót gazowych, - w zakresie sieci
telekomunikacyjnych,. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w funkcji w
przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz staż zawodowy w więcej
niż jednej specjalności. Uwaga: za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej
określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo
Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (DzU. z 2008r. Nr 63, poz. 394). Zamawiający oceni
spełnienie warunku na podstawie dokumentów złożonych do oferty w skali spełnia - nie
spełnia.
• W ogłoszeniu powinno być: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
dysponują lub będą dysponowali co najmniej odpowiednio wykwalifikowanymi osobami
posiadającymi uprawnienia: -(kierownika budowy) - budowlane w specjalności drogowej
bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz minimum 4-letni staż pracy na
stanowisku kierownika budowy, -(kierowników robót) - budowlane bez ograniczeń zgodnie
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243,
poz. 1623 z późn. zm.) oraz minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika robót lub

kierownika budowy w niżej wymienionych specjalnościach: - w zakresie sieci wodno kanalizacyjnych, - w zakresie robót elektrycznych, - w zakresie robót gazowych, - w
zakresie sieci telekomunikacyjnych,. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia w/w
funkcji w przypadku gdy ta sama osoba posiada wymagane uprawnienia oraz staż
zawodowy w więcej niż jednej specjalności. Uwaga: za uprawnienia budowlane
odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - EFTA (strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity DzU. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z
późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (DzU. z 2008r. Nr
63, poz. 394). Zamawiający oceni spełnienie warunku na podstawie dokumentów złożonych
do oferty w skali spełnia - nie spełnia.
• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
• W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 14.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020
Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu..
• W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu lub ofert: 17.01.2014 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek
1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - Kancelaria Urzędu..

