OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
na podstawie art. 12a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późń. zm.)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271/8/TOM/2017
na:

„Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta Milanówka”
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Milanówek:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 12737-2017
Data: 23/01/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Milanówka, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki 45, 05822
Milanówek, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 7583061 w. 109, e-mail
przetargi@milanowek.pl, faks 227 248 039.
Adres strony internetowej (url): www.milanowek.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: II.4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na:
remontach cząstkowych chodników na terenie miasta Milanówka. Zakres robót obejmuje m.in.: 1.
Remont nawierzchni chodników i zjazdów 1)Obejmuje remont istniejącej, zdegradowanej
nawierzchni chodników i zjazdów polegający na przestawieniu istniejącej nawierzchni z
wykorzystaniem zdemontowanych elementów nawierzchni lub odtworzeniu przy użyciu nowego
materiału. 2)Przewiduje się remont nawierzchni z: a)betonowych płyt chodnikowych, wym.
35x35x5 cm, w ilości: 210 m2; b)betonowych płyt chodnikowych, wym. 50x50x7 cm, w ilości: 120
m2; c)betonowej kostki brukowej grubości 6 cm, w ilości: 450 m2; d)betonowej kostki brukowej
grubości 8 cm, w ilości: 80 m2; 3)Jednostką obmiarową jest 1m2 remontu chodnika/zjazdu.
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4)Cena jednostki obmiarowej obejmuje: a)zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie i
dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu chodnika/zjazdu;
b)demontaż istniejącej nawierzchni chodnika/zjazdu; c)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek;
d)wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy chodnika/zjazdu; e)ponowne ułożenie
nawierzchni chodnika/zjazdu wykorzystując materiał z demontażu lub za pomocą nowego
materiału dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do
ponownego wbudowania; f)prace wykończeniowe i porządkowe. 2)Remont obrzeża betonowego
1)Obejmuje remont istniejących, zdegradowanych obrzeży betonowych polegający na naprawie
uszkodzeń powstałych na określonej długości obrzeża, metodą jego przestawienia, z
wykorzystaniem obrzeży uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania lub
poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe. 2)Wymiary obrzeży przewidywanych do
naprawy: a)wymiarach 8x30 cm w ilości 120 m; b)wymiarach 6x20 cm w ilości 120 m; 3)Jednostką
obmiarową jest 1m wymiany obrzeża. 4)Cena jednostki obmiarowej obejmuje: a)zakup przez
Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania
remontu obrzeża; b)demontaż istniejącego obrzeża betonowego; c)wywóz i utylizacja materiałów
z rozbiórek; d)wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podsypki/podbudowy obrzeża;
e)ponowne ułożenie obrzeża betonowego z wykorzystaniem istniejącego obrzeża z rozbiórki lub
nowego, dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego
wbudowania; f)prace porządkowe. 3) Remont krawężnika betonowego typu lekkiego 1)Obejmuje
wymianę istniejących, zdegradowanych krawężników betonowych na nowe krawężniki betonowe
typu lekkiego o wymiarach 15x30 cm w ilości 200 m. 2)Jednostką obmiarową jest 1m wymiany
obrzeża. 3)Cena jednostki obmiarowej obejmuje: a)zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie
i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu krawężnika; b)demontaż
istniejącego krawężnika betonowego; c)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek; d)wyrównanie,
uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy krawężnika; e)ponowne ułożenie krawężnika betonowego
z wykorzystaniem istniejącego krawężnika z rozbiórki lub nowego, dostarczonego przez
wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania; f)prace
wykończeniowe i porządkowe. 2.Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
1)„Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 3
do SIWZ; 2)„Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 3.Tam, gdzie w SIWZ
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy P.z.p.,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach. 4.Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań
dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), o których mowa w
art. 29 ust. 3 a ww. ustawy: 1)Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na
umowę o pracę min. 2 osoby, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do
wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: prace związane z
wymianą lub montażem nowych: betonowych płyt chodnikowych, kostki brukowej, obrzeży i
krawężników betonowych, na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2)Wykonawca nie później
niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i
przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań
Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na
umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego np.
zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.): a)Wykonawca
zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). b)Oświadczenie własne Wykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy obsłudze recyklera
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powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,
datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy; 3)Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia
wątpliwości lub wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1)
może podjąć decyzję o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji
Pracy. Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów,
o których mowa w pkt 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o
którym mowa w pkt 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 2) nastąpi w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4)Wykonawca będzie
składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury,
sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące czynności wykonywanych przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i potwierdzające spełnienie warunków, o których
mowa w pkt 1). 5)W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie
niedopełnienia warunku o którym mowa w pkt 1), bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów
o których mowa w pkt 2) lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają postawionego warunku o
którym mowa w pkt 1) Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w
„Projekcie umowy”. 6)Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do
zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz do dokumentowania i
przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli
podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami
umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do
podwykonawców. 7)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających
zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy
na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane
polegające na: remontach cząstkowych chodników na terenie miasta Milanówka. Zakres robót
obejmuje m.in.: 1. Remont nawierzchni chodników i zjazdów 1)Obejmuje remont istniejącej,
zdegradowanej nawierzchni chodników i zjazdów polegający na przestawieniu istniejącej
nawierzchni z wykorzystaniem zdemontowanych elementów nawierzchni lub odtworzeniu przy
użyciu nowego materiału. 2)Przewiduje się remont nawierzchni z: a)betonowych płyt
chodnikowych, wym. 35x35x5 cm, w ilości: 210 m2; b)betonowych płyt chodnikowych, wym.
50x50x7 cm, w ilości: 120 m2; c)betonowej kostki brukowej grubości 6 cm, w ilości: 450 m2;
d)betonowej kostki brukowej grubości 8 cm, w ilości: 80 m2; 3)Jednostką obmiarową jest 1m2
remontu chodnika/zjazdu. 4)Cena jednostki obmiarowej obejmuje: a)zakup przez Wykonawcę we
własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu
chodnika/zjazdu; b)demontaż istniejącej nawierzchni chodnika/zjazdu; c)wywóz i utylizacja
materiałów z rozbiórek; d)wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy chodnika/zjazdu;
e)ponowne ułożenie nawierzchni chodnika/zjazdu wykorzystując materiał z demontażu lub za
pomocą nowego materiału dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje
się do ponownego wbudowania; f)prace wykończeniowe i porządkowe. 2)Remont obrzeża
betonowego 1)Obejmuje remont istniejących, zdegradowanych obrzeży betonowych polegający na
naprawie uszkodzeń powstałych na określonej długości obrzeża, metodą jego przestawienia, z
wykorzystaniem obrzeży uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego wbudowania lub
poprzez wymianę uszkodzonych elementów na nowe. 2)Wymiary obrzeży przewidywanych do
naprawy: a)wymiarach 8x30 cm w ilości 120 m; b)wymiarach 6x20 cm w ilości 120 m; 3)Jednostką
obmiarową jest 1m wymiany obrzeża. 4)Cena jednostki obmiarowej obejmuje: a)zakup przez
Wykonawcę we własnym zakresie i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania
remontu obrzeża; b)demontaż istniejącego obrzeża betonowego; c)wywóz i utylizacja materiałów
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z rozbiórek; d)wyrównanie, uzupełnienie i zagęszczenie podsypki/podbudowy obrzeża;
e)ponowne ułożenie obrzeża betonowego z wykorzystaniem istniejącego obrzeża z rozbiórki lub
nowego, dostarczonego przez wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego
wbudowania; f)prace porządkowe. 3) Remont krawężnika betonowego typu lekkiego 1)Obejmuje
wymianę istniejących, zdegradowanych krawężników betonowych na nowe krawężniki betonowe
typu lekkiego o wymiarach 15x30 cm w ilości 200 m. 2)Jednostką obmiarową jest 1m wymiany
obrzeża. 3)Cena jednostki obmiarowej obejmuje: a)zakup przez Wykonawcę we własnym zakresie
i dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do wykonania remontu krawężnika; b)demontaż
istniejącego krawężnika betonowego; c)wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórek; d)wyrównanie,
uzupełnienie i zagęszczenie podbudowy krawężnika; e)ponowne ułożenie krawężnika betonowego
z wykorzystaniem istniejącego krawężnika z rozbiórki lub nowego, dostarczonego przez
wykonawcę, jeżeli materiał z rozbiórki nie nadaje się do ponownego wbudowania; f)prace
wykończeniowe i porządkowe. 2.Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w:
1)„Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”, stanowiącej załącznik nr 3
do SIWZ; 2)„Przedmiarze robót”, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 3.Tam, gdzie w SIWZ
zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub
normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy P.z.p.,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że
zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach. 4.Zamawiający przewiduje stawianie w niżej wymienionym zakresie wymagań
dotyczących zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę
osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), o których mowa w
art. 29 ust. 3 a ww. ustawy: 1)Zamawiający wymaga, a Wykonawca zobowiązuje się, iż zatrudni na
umowę o pracę min. 2 osoby, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy P.z.p., osoby skierowane do
wykonywania przedmiotu umowy w zakresie wymienionych czynności tj.: prace związane z
wymianą lub montażem nowych: betonowych płyt chodnikowych, kostki brukowej, obrzeży i
krawężników betonowych, na cały okres realizacji przedmiotu umowy. 2)Wykonawca nie później
niż w dniu zawarcia umowy przedstawi Zamawiającemu wykaz osób, o których mowa w pkt 1) i
przedstawi do wglądu Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie wymagań
Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w pkt 1) tj. dokumenty potwierdzające zatrudnienie na
umowę o pracę pracowników skierowanych do pracy na rzecz Zamawiającego np.
zanonimizowaną kopie umowy o pracę, oświadczenie własne Wykonawcy itp.): a)Wykonawca
zobowiązuje się, iż ww. czynności będą w okresie realizacji Umowy wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). b)Oświadczenie własne Wykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy; 3)Zamawiający zastrzega sobie, iż w przypadku powzięcia wątpliwości lub
wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawcę obowiązku, o których mowa w pkt 1) może podjąć
decyzję o przeprowadzeniu kontroli poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.
Wykonawca ma obowiązek, na każde wezwanie Zamawiającego, przedstawienia dowodów, o
których mowa w pkt 2), potwierdzających spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie, o
którym mowa w pkt 1). Przedstawienie dowodów, o których mowa w pkt 2) nastąpi w terminie
wskazanym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze. 4)Wykonawca będzie
składał u Zamawiającego przez cały okres obowiązywania Umowy, jako załącznik do faktury,
sprawozdanie (oświadczenie własne Wykonawcy) dotyczące czynności wykonywanych przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę i potwierdzające spełnienie warunków, o których
mowa w pkt 1). 5)W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości w zakresie
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niedopełnienia warunku o którym mowa w pkt 1), bądź Wykonawca nie przedstawi dokumentów
o których mowa w pkt 2) lub przedłożone dokumenty nie potwierdzają postawionego warunku o
którym mowa w pkt 1) Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona w
„Projekcie umowy”. 6)Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców do
zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) oraz do dokumentowania i
przekładania stosownych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli
podwykonawcy poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów np. w zawieranych między Stronami
umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do
podwykonawców. 7)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających
zatrudnienie na umowę o pracę pracowników w określonym charakterze, skierowanych do pracy
na rzecz Zamawiającego, i/lub nieprzedłożenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiającego
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umów o pracę
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