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

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 576208-N-2020
Data: 20/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Kępno, Krajowy numer identyfikacyjny 250854731, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno, woj.
wielkopolskie, państwo Polska, tel. 62 59 09 400, e-mail iwona.hendrys@um.kepno.pl, faks 62 59
09 402.
Adres strony internetowej (url): www.kepno.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.4)
Punkt:
W ogłoszeniu jest: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przebudowę sieci
wodociągowej z przyłączeniami w ul. Armii Krajowej W ramach tej części zamówienia należy
wykonać sieć wodociągową wg PN –EN-1452-1 1-5: 2000, ZAT/97-01-001 rury i kształtki z
polietylenu klasy PE100 HD typ SDR 17 ciśnienie nominalne 10 atm. Długości sieci
wodociągowej wynoszą: a)sieć PE100 HD SDR17 Dz110/Dn100mm, L= 41,6 m, b)sieć PE100
HD SDR17 Dz160/Dn150mm, L= 1086,0 m, c) 12 sięgaczy PE100 HD SDR17
Dz110/Dn100mm oraz 2 sięgacze PEHD SDR17 Dz90/Dn80mm w tym: - PEHD Dz 90 – ok
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45,5 m, - PEHD Dz 110 – ok 168,5 m, d) 90 przyłączy PE100 HD SDR17 w tym: - PEHD DZ
32mm – łączna długość 525 m - PEHD DZ 40mm – łączna długość 11,5 m - PEHD DZ 63mm –
łączna długość 35,5m 2) Przebudowę drogi gminnej – ul. Armii Krajowej na odcinku 998 m o
szerokości ok 6 m w tym: 1. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 10cm (warstwa wiążąca)- wyniesione skrzyżowanie ok. 320 m2 , 2. Nawierzchnie z
mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2-4 cm (warstwa wyrównawcza)
średnia 3cm ok. 6910 m2, 3. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna) ok. 6910 m2, 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 15 cm ok. 1637 m2, 5. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o
gr. 20cm ok. 1174 m2, 6. Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm ok. 1637
m2, 7. Krawężnik betonowy – 2256 mb. 3) Remont drogi gminnej – ul. Armii Krajowej na
odcinku 63 m w tym: b) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 2-4 cm (warstwa wyrównawcza) średnia 3cm ok. 378 m2, c) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) ok. 378 m2, d)
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ok. 102 m2, e) Warstwa dolna
podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20cm ok. 102 m2, f) Układanie nawierzchni
chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm ok. 102 m2, g) Krawężnik betonowy – 126 mb. 4) zabezpieczenie
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, 5) wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego i wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem, 6) wykonanie i
montaż tablic informacyjnych w ilości 2 szt. Tablica powinna zawierać następujące informacje:
Flagę i Godło Polski (pilik jest dostępny na strpnie resortu infrastruktury w sekcji „Materiały:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych), informacje o
dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego, nazwę Funduszu Dróg
Samorządowych, nazwę projektu, kwotę dofinansowania, całkowitą wartość inwestycji. Tablica
informacyjna zawierająca niezbędne informacje, powinna mieć minimalny rozmiar: 80 cm x 120
cm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zadania został określony w umowie,
dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a także specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót, które stanowią załączniki do nin. SIWZ. Zamówieniem objęte są również: zatrudnienie Kierownika Budowy, - wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego realizacji, - wykonanie wszelkich robót i czynności
związanych z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte
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przetargowym przedmiarze robót, - pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne
wskazanie granic, - inwentaryzacja powykonawcza (4 egzemplarze), - wszelkie naprawy
urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych podczas wykonywania robót, - przeprowadzenie
wszelkich robót i czynności związanych z odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go
do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz
ubezpieczenie budowy, - inne czynności wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki
zamówienia. Wykonawca zamówienia winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą
wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo
szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest
wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się z terenem, na którym będą realizowane roboty
stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia oraz elementami uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego na terenie realizacji robót i jego sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie
prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z
tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a okoliczności te nie będą mogły stanowić także
wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie mógł rozpocząć robót w wyznaczonym
terminie. 1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót i realizacji zadania: 1) Wykonawca
robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność wykonania z dokumentacją
dostarczoną przez Zamawiającego. 2) Prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, obowiązującymi
przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robót. 3) Wykonawca winien bezwzględnie zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną
Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności stanowiących przedmiot zamówienia została
opisana jedynie w tejże Specyfikacji. 4) Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności
związane z prawidłową realizacją zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w
SIWZ, oraz inne czynności wynikające ze specyfiki zamówienia. 5) Jeżeli w dokumentacji
technicznej występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie
sugerujące wyroby konkretnych firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są
przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów,
materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż
przyjęto w dokumentacji technicznej. 6) Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych
w stosunku do opisanych norm, aprobat. Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne
normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane
roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
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powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju
lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające
równy, lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora.
Przedmiot zamówienia według kodu CPV: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej 45200000-9 Roboty drogowe 45233140-2 Roboty budowlane w zakresie
budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu 45230000-8 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232410-9
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 Roboty w
zakresie budowy dróg 45233142-6 Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia
wykonywać prace w sposób zapewniający dojście do posesji zlokalizowanych na terenie objętym
inwestycją. 1.3 Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany jest w projekcie budowlanym,
projekcie wykonawczym STWiOR oraz przedmiarach robót. 1.4 Wymagane cechy materiału,
produktu lub usługi zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej. 1.5 Wymagania,
o których mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a.
zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują
czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.
Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę
geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie
jednego tygodnia od podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób
zatrudnionych przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
czynności jakie będą oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego,
wykonawca będzie zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie
osób na umowę o pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi
przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu i
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.
kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej
osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS.
Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym
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zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy
podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być
zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły
wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie
zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego
lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a wykonawca
zapłaci zamawiającemu tytułem kary umowne w wysokości iloczynu kwoty połowy
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej
liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli
Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 1.6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. 1.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej 1.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym
postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 1.10 Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 1.11 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.
W ogłoszeniu powinno być: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj
i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w
przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Przebudowę sieci
wodociągowej z przyłączeniami w ul. Armii Krajowej W ramach tej części zamówienia należy
wykonać sieć wodociągową wg PN –EN-1452-1 1-5: 2000, ZAT/97-01-001 rury i kształtki z
polietylenu klasy PE100 HD typ SDR 17 ciśnienie nominalne 10 atm. Długości sieci
wodociągowej wynoszą: a)sieć PE100 HD SDR17 Dz110/Dn100mm, L= 41,6 m, b)sieć PE100
HD SDR17 Dz160/Dn150mm, L= 1086,0 m, c) 12 sięgaczy PE100 HD SDR17
Dz110/Dn100mm oraz 2 sięgacze PEHD SDR17 Dz90/Dn80mm w tym: - PEHD Dz 90 – ok
45,5 m, - PEHD Dz 110 – ok 168,5 m, d) 90 przyłączy PE100 HD SDR17 w tym: - PEHD DZ
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32mm – łączna długość 525 m - PEHD DZ 40mm – łączna długość 11,5 m - PEHD DZ 63mm –
łączna długość 35,5m 2) Przebudowę drogi gminnej – ul. Armii Krajowej na odcinku 998 m o
szerokości ok 6 m w tym: a) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 10cm (warstwa wiążąca)- wyniesione skrzyżowanie ok. 320 m2 , b) Nawierzchnie z
mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 2-4 cm (warstwa wyrównawcza)
średnia 3cm ok. 6910 m2, c) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 4 cm (warstwa ścieralna) ok. 6910 m2, d) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw
łamanych gr. 15 cm ok. 1637 m2, e) Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o
gr. 20cm ok. 1174 m2, f) Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm ok. 1637
m2, g) Krawężnik betonowy – 2256 mb. 3) Remont drogi gminnej – ul. Armii Krajowej na
odcinku 63 m w tym: a) Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o
grubości 2-4 cm (warstwa wyrównawcza) średnia 3cm ok. 378 m2, b) Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) ok. 378 m2, c)
Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm ok. 102 m2, d) Warstwa dolna
podbudowy z kruszyw łamanych 0/63mm o gr. 20cm ok. 102 m2, e) Układanie nawierzchni
chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
Rm= 2,5MPa grubości 3-5cm ok. 102 m2, f) Krawężnik betonowy – 126 mb. g) zabezpieczenie
infrastruktury zlokalizowanej w pasie drogowym, h) wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego i wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzeniem, i) wykonanie i
montaż tablic informacyjnych w ilości 2 szt. Tablica powinna zawierać następujące informacje:
Flagę i Godło Polski (pilik jest dostępny na strpnie resortu infrastruktury w sekcji „Materiały:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/fundusz-drog-samorzadowych),
dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego,
Samorządowych,

nazwę projektu,

kwotę dofinansowania,

informacje o

nazwę Funduszu Dróg
całkowitą wartość inwestycji.

Tablica informacyjna zawierająca niezbędne informacje, powinna mieć minimalny rozmiar: 80
cm x 120 cm. 4) Wymiana studni kanalizacji deszczowej – 8 szt. Z załączonej dokumentacji
zamówieniem objęta jest tylko wymiana 8 studni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
oraz zakres zadania został określony w umowie, dokumentacji technicznej, przedmiarach robót a
także specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią załączniki do nin.
SIWZ. Zamówieniem objęte są również: - zatrudnienie Kierownika Budowy, - wykonanie i
uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia prac oraz jego
realizacji, - wykonanie wszelkich robót i czynności związanych z prawidłową realizacją
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zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte przetargowym przedmiarze robót, pełna obsługa geodezyjna budowy: wytyczenie, ewentualne wskazanie granic, - inwentaryzacja
powykonawcza (4 egzemplarze), - wszelkie naprawy urządzeń nad i podziemnych uszkodzonych
podczas wykonywania robót, - przeprowadzenie wszelkich robót i czynności związanych z
odbiorem przedmiotu zamówienia i przekazaniem go do eksploatacji, itp. - zabezpieczenie
bezpieczeństwa na placu budowy i wokół niego oraz ubezpieczenie budowy, - inne czynności
wynikające z przepisów branżowych bądź specyfiki zamówienia. Wykonawca zamówienia
winien przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W
związku z powyższym zalecane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie
warunków wykonania zamówienia. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie przez Wykonawcę się
z terenem, na którym będą realizowane roboty stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia
oraz elementami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na terenie realizacji robót i jego
sąsiedztwie, obiektami funkcjonującymi na terenie prowadzanej inwestycji. Wykonawca nie
będzie mógł żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu nieuwzględnienia okoliczności w/w, a
okoliczności te nie będą mogły stanowić także wystarczającego powodu dla Wykonawcy, aby nie
mógł rozpocząć robót w wyznaczonym terminie. 1.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania
robót i realizacji zadania: 1) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz
za zgodność wykonania z dokumentacją dostarczoną przez Zamawiającego. 2) Prace należy
prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 3) Wykonawca winien bezwzględnie
zapoznać się ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, gdyż część czynności
stanowiących przedmiot zamówienia została opisana jedynie w tejże Specyfikacji. 4)
Zamówieniem objęte są również wszelkie czynności związane z prawidłową realizacją
zamówienia, nawet w przypadku, gdy nie zostały one ujęte w SIWZ, oraz inne czynności
wynikające ze specyfiki zamówienia. 5) Jeżeli w dokumentacji technicznej występują nazwy
konkretnych produktów, wyrobów, materiałów lub określenie sugerujące wyroby konkretnych
firm, Wykonawca winien uznać, iż podane produkty są przykładowe, a Zamawiający dopuszcza
możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej. 6) Dopuszcza
się zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych norm, aprobat.
Gdziekolwiek w dokumentach powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w
warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne
„równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy, lub wyższy poziom wykonania niż
powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Projektanta, Inspektora Nadzoru i Inwestora. Przedmiot zamówienia według kodu CPV: Roboty
budowlane 45000000-7 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45200000-9 Roboty drogowe
45233140-2 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45230000-8
Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232410-9 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne 45111200-0 Roboty w zakresie budowy dróg 45233142-6
Wykonawca zobowiązany jest w czasie realizacji zamówienia wykonywać prace w sposób
zapewniający dojście do posesji zlokalizowanych na terenie objętym inwestycją. 1.3
Szczegółowy zakres robót budowlanych opisany jest w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym STWiOR oraz przedmiarach robót. 1.4 Wymagane cechy materiału, produktu lub
usługi zostały szczegółowo opisane w dokumentacji projektowej. 1.5 Wymagania, o których
mowa w art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych. Na podstawie art. 29 ust. 3a. zamawiający
wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty
bezpośrednie. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio
związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy
więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców
materiałów budowlanych. Dla udokumentowania tego faktu w terminie jednego tygodnia od
podpisania umowy Wykonawca przedłoży zamawiającemu wykaz osób zatrudnionych przy
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności jakie będą
oni wykonywać. Następnie na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, wykonawca będzie
zobligowany przedstawić wykaz i dokumenty potwierdzające zatrudnienie osób na umowę o
pracę przy realizacji zamówienia. W związku z powyższym wykonawca musi przed
rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Zamawiającemu i
inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę, np.
kopie umów o pracę lub wyciągi z tych umów zawierające co najmniej imię i nazwisko danej
osoby, okres zatrudnienia, nazwę pracodawcy lub kopie zgłoszenia tych osób do ZUS.
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Pracodawcą tych osób musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszonym
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych podwykonawca lub dalszy
podwykonawca. Bez przedstawienia powyższego dokumentu osoby, które muszą być
zatrudnione na umowę o pracę nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły
wykonywać pracy z winy Wykonawcy. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie
zatrudniona na umowę o pracę co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego
lub jego przedstawicieli (personel) osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy a wykonawca
zapłaci zamawiającemu tytułem kary umowne w wysokości iloczynu kwoty połowy
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego
niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) i liczby miesięcy w okresie
realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu – za każdą osobę poniżej
liczby wymaganych Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej
przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Fakt przebywania takiej
osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli
Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 1.6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 1.7 Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert częściowych. 1.8 Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej 1.9 Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym
postępowaniu o zamówienie publiczne z zastrzeżeniem art. 93 ust.4 Pzp. 1.10 Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 1.11 Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
podobnych na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6.

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.7)
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zmianie ulega treść załącznika nr 1A – formularz
kalkulacji ceny, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.7)
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Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodaje się załącznik nr 16 (dokumentacja studnie
istniejące), który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III.7)
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dodaje się załącznik nr 17 (przedmiar wymiana
studni), który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego pisma.
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