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Ogłoszenie nr 560120184-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Skwierzyna: Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 505863-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510035823-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Skwierzynie, Krajowy numer identyfikacyjny 52997690921000, ul. ul. Rynek 1, 66-440 Skwierzyna, woj. lubuskie, państwo
Polska, tel. 095 7 216 529, e-mail zp@skwierzyna.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.skwierzyna.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.2.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis 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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie. Zakres prac: - ułożenie ścieków z prefabrykowanych
elementów betonowych o wymiarach 28x50x10/8 cm wraz wykonaniem ławy betonowej z betonu C12/15 – 202 mb, - wykonanie frezowania istniejącej nawierzchni
asfaltowej, średnia grubość warstwy 4cm, wywiezienie urobku na odległość do 3 km – 970m2, - wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W,
grubość 3cm – 72,75t, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -asfaltowej BA 11, grubość 5cm – 970m2, - regulacja wysokościowa istniejącej armatury
– 8szt, - regulacja istniejących studni kanalizacyjnych – 2 szt, Uwagi: a/ Inne nie ujęte w opisie elementy lub problemy zaistniałe w trakcie realizacji wyjaśniane będą
na budowie w ramach nadzoru inwestorskiego. b/ Wszystkie roboty ogólnobudowlane i rozbiórkowe prowadzić z zgodnie z obowiązującymi przepisami i
„Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” pod nadzorem uprawnionych osób. c/ wszystkie roboty budowlane należy wykonać
zgodnie ze sztuką budowlaną oraz przepisami BHP i PPOŻ. i Ochrony Środowiska. d/ Technologia wykonania robót może być zmieniona na inną pod warunkiem, że
nie będzie o niższych parametrach technicznych i użytkowych po uzyskaniu pisemnej zgody Inwestora i autora projektu. Zakres robót zgodny jest z załączonym do
niniejszej SIWZ przedmiarem robót. Załączony do SIWZ przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do sporządzenia własnej kalkulacji i kosztorysów,
uwzględniając całość zakresu robót. Zawarte w załączonym przez Zamawiającego przedmiarze robót zestawienia robót mają zobrazować skalę robót budowlanych i
pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego kosztorysom sporządzonym przez Wykonawcę i zawartym w nich przedmiarach robót należy przypisać
wyłącznie charakter dokumentów pomocniczych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
przez wykonawcę lub podwykonawcę osób - robotników budowlanych (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w
sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania Dz. U. z 2014 r., poz. 1145), wykonujących czynności określone w
katalogach nakładów rzeczowych (KNR), dla robót ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych: a)
czynności związane z układaniem nawierzchni bitumicznej, betonowej, roboty drogowe (roboty brukarskie, bitumiczne konstrukcje nawierzchni). Zgodnie z § 2 ust. 10
projektu umowy Wykonawca zobowiązany jest w dniu podpisania umowy do złożenia oświadczenia wraz z wykazem wszystkich osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę wykonujących roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia, polegające na: a) czynnościach związanych z układaniem nawierzchni bitumicznej,
betonowej, roboty drogowe (roboty brukarskie, bitumiczne konstrukcje nawierzchni). Zamawiający zastrzega możliwość kontroli (sam lub przez inne służby)
pracowników wykonujących ww. czynności na budowie na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądania udokumentowania przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę faktu zatrudnienia osób wymienionych w wykazie na umowę o pracę. Uwaga! Za nie zrealizowanie każdorazowo obowiązku ( za
każdego pracownika ), o którym mowa w § 2 ust. 10 projektu umowy Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej 1000,00 zł brutto. 3. Szczegółowy
zakres zamówienia oraz warunki realizacji zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ. Pozostałe warunki
realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
45100000-8,
45111200-0
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia 27.02.2020 r. do dnia 30.08.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
19/06/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
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Art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych (Pzp), § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.4, ust. 9
umowy o roboty budowlane nr 32/2020 o „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie”, roboty dodatkowe, zwiększenie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Art. 144 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Prawo zamówień publicznych (Pzp), § 4 ust. 1 pkt 1 ppkt 1.4, ust. 9
umowy o roboty budowlane nr 32/2020 o „Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ulicy Powstańców Wlkp. w Skwierzynie”, roboty dodatkowe , zwiększenie wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zatwierdzonym protokołem konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych nr 1 z dnia 16.06.2020 r.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
1) w § 1 ust. 5 Umowy dodaje się pkt 7) o następującej treści: „7) Protokół konieczności nr 1 z dnia 16.06.2020 r. wraz z kosztorysem , spisany na okoliczność wykonania
robót budowlanych dodatkowych. 2) § 6 ust. 1 i 2 i 4 Umowy otrzymują brzmienie: 1. Strony określają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w
kwocie 138.982,00 złotych netto (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote 00/100). 2. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1,
powiększona zostanie o obowiązujący podatek od towarów i usług w wysokości 23 %, co stanowi ogółem 170.947,86 złotych brutto ( słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy
dziewięćset czterdzieści siedem złotych i 86/100). 4. Cenę poszczególnych elementów robót określa Kosztorys stanowiący załącznik nr 5 do umowy i Kosztorys
stanowiący załącznik do Protokołu konieczności nr 1 z dnia 16.06.2020 r. Załączone Kosztorysy nie określają zakresu rzeczowego zobowiązania Wykonawcy, ale służą
jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji Zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy
lub w przypadku wystąpienia robót zamiennych.
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