1z4

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/d181296b-8a8e-4be3-8527-217...

Ogłoszenie nr 500125309-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.
Myślenice:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 563762-N-2018
Data: 25/05/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta i Gminy Myślenice, Krajowy numer identyfikacyjny 52549300000, ul. Rynek 42591,
32400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 392 300, e-mail info@myslenice.pl,
faks 126 392 305.
Adres strony internetowej (url): www.myslenice.pl

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: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej pomiędzy
Zamawiającym, a maksymalnie jednym Wykonawcą w ramach przetargu nieograniczonego
prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.: „Roboty budowlane,
drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne na terenie Miasta i Gminy
Myślenice”. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych na
terenie powiatu myślenickiego. Rodzaje robót wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:
roboty ziemne, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, - mechaniczne ścinanie i uzupełnienie
poboczy ziemią i materiałem kamiennym, - bieżące utrzymanie przepustów, - wykonanie
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przepustów drogowych rurowych, - umocnienie rowów płytami prefabrykowanymi lub w inny
sposób, - ułożenie ścieków betonowych, - bariery ochronne stalowe, - likwidacja przełomów, oczyszczenie rowów z namułu, - inne interwencyjne prace w ramach potrzeb. Zamówienia
jednostkowe w ramach zawartej umowy ramowej będą zawierały szczegółowy opis robót do
wykonania zawarty w dokumentacji technicznej opracowanej dla danego zamówienia
jednostkowego i powinny być wykonywane zgodnie z: Zakresem robót, specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robo Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy
ramowej pomiędzy Zamawiającym, a maksymalnie jednym Wykonawcą w ramach przetargu
nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) pn.:
„Roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne na terenie
Miasta i Gminy Myślenice”. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na drogach
powiatowych na terenie powiatu myślenickiego. Rodzaje robót wchodzące w zakres
przedmiotu zamówienia: roboty ziemne, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy ziemią i materiałem kamiennym, - bieżące
utrzymanie przepustów, - wykonanie przepustów drogowych rurowych, - umocnienie rowów
płytami prefabrykowanymi lub w inny sposób, - ułożenie ścieków betonowych, - bariery
ochronne stalowe, - likwidacja przełomów, - oczyszczenie rowów z namułu, - inne
interwencyjne prace w ramach potrzeb. Zamówienia jednostkowe w ramach zawartej umowy
ramowej będą zawierały szczegółowy opis robót do wykonania zawarty w dokumentacji
technicznej opracowanej dla danego zamówienia jednostkowego i powinny być wykonywane
zgodnie z: zakresem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę, osób wykonujących pod kierownictwem Wykonawcy czynności w trakcie
realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do
wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do: żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania
świadczenia. Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji
regulują postanowienia Wzoru umowy tj. Części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy.
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W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem postępowania jest zawarcie umowy ramowej
pomiędzy Zamawiającym, a maksymalnie jednym Wykonawcą w ramach przetargu
nieograniczonego prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
pn.: „Roboty budowlane, drogowe i remontowe oraz usługi naprawczo-konserwacyjne na
terenie Miasta i Gminy Myślenice”. Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na
drogach gminnych na terenie Gminy Myślenice. Rodzaje robót wchodzące w zakres
przedmiotu zamówienia: - roboty ziemne, - ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, mechaniczne ścinanie i uzupełnienie poboczy ziemią i materiałem kamiennym, - bieżące
utrzymanie przepustów, - wykonanie przepustów drogowych rurowych, - umocnienie
rowów płytami prefabrykowanymi lub w inny sposób, - ułożenie ścieków betonowych, bariery ochronne stalowe, - likwidacja przełomów, - oczyszczenie rowów z namułu, - inne
interwencyjne prace w ramach potrzeb. Zamówienia jednostkowe w ramach zawartej
umowy ramowej będą zawierały szczegółowy opis robót do wykonania zawarty w
dokumentacji technicznej opracowanej dla danego zamówienia jednostkowego i powinny
być wykonywane zgodnie z: zakresem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych. 2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących pod kierownictwem
Wykonawcy czynności w trakcie realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający będzie uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec
wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Szczegółowo tryb oraz sposób prowadzenia powyżej opisanej weryfikacji regulują
postanowienia Wzoru umowy tj. Części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.7
W ogłoszeniu jest: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie
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liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników
umowy ramowej:
W ogłoszeniu powinno być: Umowa ramowa będzie zawarta: z jednym Wykonawcą;
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Tak; Przewidziana
maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 1;
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