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WYKONAWCY
Dotyczy:
na:

Postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

ZP.271/9/TOM/17

Przebudowę dróg na terenie miasta Milanówka
Zadanie 1: Przebudowa ul. Krasińskiego w Milanówku na odcinku
od ulicy Kościuszki do ulicy Wojska Polskiego.
Zadanie 2: Przebudowa ul. Północnej w Milanówku na odcinku
od ulicy Parkowej do istniejącego ronda.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ prowadzącej do zmiany
treści ogłoszenia o zamówieniu dot. ww. postępowania przetargowego:
W rozdz. I SIWZ Zamawiający dodaje ust. 1.6. w brzmieniu:
1. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie
ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w stosunku do
pomnika przyrody – alei klonów pospolitych:
1) prace nie mogą spowodować zmiany istniejącego poziomu wód gruntowych,
2) prace nie mogą spowodować naruszenia systemów korzeniowych, pni oraz koron
drzew,
3) w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywać ręcznie metodą bezodkrywkową,
4) przy drzewach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji
stosować rozwiązania zabezpieczające drzewa przed zniszczeniem,
5) w zasięgu oddziaływania na drzewa pomnikowe nie należy składować materiałów
budowlanych ani przetrzymywać sprzętu budowlanego,
6) wszelkie prace w zasięgu strefy oddziaływania na pomniki przyrody należy
wykonywać pod uprawnionym nadzorem ogrodniczym,
7) o terminie i pełnionym nadzorze nad prowadzonymi pracami należy powiadomić
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, a po zakończeniu prac przedłożyć
odpowiednio sporządzony protokół.
2. Protokół końcowy podsumowujący prace budowlane wykonane przy pomnikach przyrody i
oceniający stan zdrowotny tych drzew po zakończeniu prac budowlanych powinien być
podpisany przez przedstawiciela Referatu OSZ i zawierać m.in.:
1) w jaki sposób były wykonane zabezpieczenia drzew na czas trwania robót tzn.
wygrodzenie strefy systemu korzeniowego, zabezpieczanie pni drzew, tymczasowe drogi ,
zabezpieczanie korzeni w czasie trwania wykopu.
2) do protokołu powinna być dołączona dokumentacja fotograficzna z każdego etapu
wykonywania robót.
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W rozdz. II SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany ust. 2 pkt. 3, który otrzymuje brzmienie:
c) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, iż będzie wstanie skierować do realizacji
zamówienia publicznego niżej wymienione osoby, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami:
• 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe
tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz
posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie
obowiązków Kierownika budowy) przy realizacji co najmniej jednej inwestycji
drogowej o wartości min. 500 000 zł;
UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
(Kierownika budowy) stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
• 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe
tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
• (dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą
kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności
instalacyjnej
w
zakresie
sieci,
instalacji
i
urządzeń
telekomunikacyjnych;
• (dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą
kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
• 1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do
wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki;
• 1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do
wykonywania zawodu operatora walca drogowego;
• (dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobę prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą
architektem krajobrazu, arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która ma ukończony
kurs inspektora nadzoru w zakresie zieleni, posiadającą min. trzyletnie doświadczenie
( wykazane z ostatnich 5 lat) w zakresie pełnienia nadzoru przy pracach budowlanych,
inwestycyjnych w obrębie pomników przyrody
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez
osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej,
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na
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podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi
wymaganych uprawnień lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz.
394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.).

W rozdz. III SIWZ Zamawiający dokonuje zmiany ust. 3 pkt. 8, który otrzymuje brzmienie:

1)

Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami, w niżej wymienionym zakresie:
a) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą kwalifikacje zawodowe tj.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz
posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym (pełnienie
obowiązków kierownika budowy) przy realizacji co najmniej jednej inwestycji drogowej o
wartości min. 500 000 zł;
UWAGA !!! Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia
(Kierownika budowy) stanowi w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert.
b)

c)

d)

e)

1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą kwalifikacje zawodowe tj.
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych;
(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą
kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;
(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą
kwalifikacje zawodowe tj. uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych;
1 osobę do obsługi koparko-ładowarki posiadającą uprawnienia określone
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia do
wykonywania zawodu operatora koparko-ładowarki;
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f)

g)

1 osobę do obsługi walca drogowego posiadającą uprawnienia określone w
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – uprawnienia
do wykonywania zawodu operatora walca drogowego;
(dot. jedynie zadania nr 1) 1 osobę prowadzącą nadzór w zakresie zieleni będącą
architektem krajobrazu, arborystą, przyrodnikiem, leśnikiem, która ma ukończony kurs
inspektora nadzoru w zakresie zieleni, posiadającą min. trzyletnie doświadczenie
(wykazane z ostatnich 5 lat) w zakresie pełnienia nadzoru przy pracach budowlanych,
inwestycyjnych w obrębie pomników przyrody.
W każdym przypadku, gdy wymagane jest posiadanie określonych uprawnień przez
osobę wskazywaną do pełnienia jakiejkolwiek funkcji wymienionej powyżej,
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez taką osobę uprawnień wydanych na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, o ile ich zakres odpowiada zakresowi
wymaganych uprawnień lub jest szerszy.
Dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12 a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63 poz.
394 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.).

UWAGA !!! Jeżeli treść informacji złożonych w Oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa
w art. 25 a ust. 1 ustawy P.z.p. w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ, będzie
odpowiadała zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga w ww. zakresie,
Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy w trybie
art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p.

W związku z dokonanymi powyższymi zmianami Zamawiający przedłuża termin składania ofert
do dnia 13 marca 2017 roku do godz. 13:00 i dokonuje poniższych zmian w SIWZ:

1. Rozdz. X ust. 1 SIWZ „ Miejsce i termin składania ofert” otrzymuje brzmienie:
„Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego tj. Urzędu Miasta Milanówka:
ul. Kościuszki 45, Milanówek, Bud. A, I piętro do dnia 13.03.2016 r. do GODZ.13:00”

2. Rozdz. XII ust. 1 SIWZ „Informacje o miejscu, terminie i trybie otwarcia ofert” otrzymuje
brzmienie:
„Publiczne otwarcie ofert w obecności przybyłych Wykonawców nastąpi:
dnia 13.03.2017 roku o godz. 13:15 w Bud. A, I piętro, przy ul. Kościuszki 45
w Milanówku”
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3. Rozdz. XVI ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 13.03.2017 roku, do
godz. 13;00 wnieść wadium w wysokości:
1) dla Zadania nr 1 w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych);
2) dla Zadania nr 2 w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z dokonanymi zmianami w SIWZ, Zamawiający dokonał poniższych zmian w
„Projekcie Umowy” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ:
W paragrafie 2 dodał ust. 16 Projektu umowy w brzmieniu:
„16. Szczegółowe warunki realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie
ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Wojska Polskiego w stosunku do
pomnika przyrody – alei klonów pospolitych:
1) prace nie mogą spowodować zmiany istniejącego poziomu wód gruntowych,
2) prace nie mogą spowodować naruszenia systemów korzeniowych, pni oraz koron drzew,
3) w obrysie koron drzew roboty ziemne wykonywać ręcznie metodą bezodkrywkową,
4) przy drzewach usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej inwestycji stosować
rozwiązania zabezpieczające drzewa przed zniszczeniem,
5) w zasięgu oddziaływania na drzewa pomnikowe nie należy składować materiałów
budowlanych ani przetrzymywać sprzętu budowlanego,
6) wszelkie prace w zasięgu strefy oddziaływania na pomniki przyrody należy wykonywać pod
uprawnionym nadzorem ogrodniczym,
7) o terminie i pełnionym nadzorze nad prowadzonymi pracami należy powiadomić Referat
Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, a po zakończeniu prac przedłożyć odpowiednio
sporządzony protokół.
Paragraf 8 8 Projektu umowy otrzymuje brzmienie:
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez
Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
2. Dokumentem potwierdzającym prawidłowe wykonanie robót budowlanych dla każdego z zadań,
stanowiącym podstawę do wystawienia faktury, będzie obustronnie podpisany protokół odbioru
częściowego (I i II) i końcowego, potwierdzający, że roboty budowlane w ramach danego zadania
zostały wykonane zgodnie z projektem budowlanym, normami technicznymi i sztuką budowlaną.
3. Dopuszcza się fakturowanie częściowe za wykonanie robót budowlanych w ramach każdego z
zadań (zgodnie z uzgodnionym przez Strony harmonogramem rzeczowo-finansowym):
a) I protokół odbioru częściowego po wykonaniu ok. 33 % zakresu prac;
b) II protokół odbioru częściowego po wykonaniu ok. 66 % zakresu prac;
c) Pozostała należna kwota zostanie wypłacona po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru
końcowego.
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4. Protokół końcowy podsumowujący prace budowlane dla zadania 1 uwzględniający wykonane
prace przy pomnikach przyrody i oceniający stan zdrowotny tych drzew po zakończeniu prac
budowlanych powinien być podpisany przez Przedstawiciela Referatu OŚZ i zawierać m.in.:
a) w jaki sposób były wykonane zabezpieczenia drzew na czas trwania robót tzn. wygrodzenie
strefy systemu korzeniowego, zabezpieczanie pni drzew, tymczasowe drogi , zabezpieczanie
korzeni w czasie trwania wykopu.
b) do protokołu powinna być dołączona dokumentacja fotograficzna z każdego etapu
wykonywania robót.
5. Zamawiający wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, płatności faktury, w przypadku
niewywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej
Umowy oraz umów o Podwykonawstwo.
6. W przypadku fakturowania części lub całości prac stanowiących przedmiot umowy, realizowanych
przy pomocy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, warunkiem uregulowania przez
Zamawiającego płatności jest złożenie wraz z fakturą:
1) obustronnie podpisanego protokołu odbioru prac wykonanych przy udziale Podwykonawców
lub dalszych Podwykonawców oraz
2) dowodu potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom/dalszym
Podwykonawcom lub oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, że otrzymał
terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej pracy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.
10. Odbiór końcowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego robót wraz z przekazaniem
Zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej.
11. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej. Do
zgłoszenia gotowości Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające wykonanie przedmiotu
zamówienia wraz kompletną dokumentacją powykonawczą oraz ilością wbudowanego materiału.
12. Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się faktyczną datę zakończenia robót objętych
niniejszą Umową wraz z uporządkowaniem terenu budowy i terenów przyległych, stwierdzoną
przez Kierownika budowy i potwierdzoną pisemnie przez Zamawiającego, a następnie ustaleniami
protokołu odbioru końcowego.
13. Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych od dnia wykonania prac dokona pisemnego zgłoszenia tego
faktu Zamawiającemu w celu odbioru.
14. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w terminie nie późniejszym
niż 7 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia go o zakończeniu prac i osiągnięcia gotowości
do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.
15. Zakończenie robót stwierdza się wpisem do Dziennika Budowy, a następnie w Protokole
odbioru robót.
16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w odbiorze przedmiotu umowy zgłoszonych
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców.
17. Zamawiający ma prawo przerwać odbiór, jeżeli Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w
całości, nie wykonał wymaganych prób i sprawdzeń oraz nie przestawił kompletnej dokumentacji
powykonawczej.
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18. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują
następujące uprawnienia:
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
19. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze lub
w okresie rękojmi określa jednostronnie Zamawiający, z uwzględnieniem czasu technicznie
uzasadnionego, koniecznego do usunięcia wady.
20. Szczegóły sposobu prowadzenia i odbioru poszczególnych prac zostały przedstawione w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.
21. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.
22. Z czynności odbioru końcowego przed upływem okresu rękojmi będzie spisany protokół
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie
stwierdzonych wad.
23. Wykonawca wyznaczy datę odbioru robót przed upływem rękojmi. Wykonawca powiadomi o tych
terminach Zamawiającego w formie pisemnej.
24. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po
upływie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

W związku z dokonaną zmianą Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu na podstawie
art. 38 ust.4 a pkt 1), w związku z art. 12 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
Ogłoszenie Nr 36460 - 2017 o zmianie ogłoszenia z dnia 03.03.2017 r.

Z poważaniem
Sekretarz Komisji Przetargowej
/-/
Kinga Niedźwiecka-Reszczyk
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