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Ogłoszenie nr 540261793-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.
Leszno:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 630173-N-2019
Data: 29/11/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, Krajowy numer identyfikacyjny 00066099500000, ul. ul.
Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5298100,
e-mail dpolaszek@leszno.pl, odurczok-gosiewska@leszno.pl, faks 65 5298131.
Adres strony internetowej (url): www.bip.leszno.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: 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć części: a) Część I

przedmiotu zamówienia: „Remont chodników przy ulicy Mikołaja Reja, ulicy Św. Józefa, ulicy
Sokoła oraz ulicy Piastowskiej w Lesznie” b) Część II przedmiotu zamówienia: „Remont

chodników przy ulicy Stefana Żeromskiego, ulicy Dąbrówki, ulicy Lubuskiej, ulicy Obrońców

Warszawy, ulicy Mikołaja Reja oraz ulicy Stanisława Szczepanowskiego w Lesznie” c) Część III
przedmiotu zamówienia: „Budowa dwóch boisk sportowych przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu
w Lesznie” d) Część IV przedmiotu zamówienia: „Budowa wybiegu dla psów przy ulicy
Tadeusza Rejtana oraz ulicy Ludwika Zamenhofa w Lesznie” e) Część V przedmiotu

zamówienia: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Tadeusza Rejtana w Lesznie” UWAGA:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie z ww. Części przedmiotu
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zamówienia. 2. Przedmiot poszczególnych części zamówienia obejmuje: a) Część I

przedmiotu zamówienia: „Remont chodników przy ulicy Mikołaja Reja, ulicy Św. Józefa,

ulicy Sokoła oraz ulicy Piastowskiej w Lesznie”: Zakres Części I przedmiotu zamówienia
obejmuje m.in.: - wykonanie korytowania, - regulację wysokościową wpustów ulicznych,

włazów studni kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych oraz zaworów gazowych i
wodociągowych, - wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki

betonowej, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdów oraz ciągów

pieszorowerowych z drobnowymiarowych elementów betonowych. Zakres zamówienia należy
wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.1 do SIWZ. b) Część II
przedmiotu zamówienia: „Remont chodników przy ulicy Stefana Żeromskiego, ulicy

Dąbrówki, ulicy Lubuskiej, ulicy Obrońców Warszawy, ulicy Mikołaja Reja oraz ulicy

Stanisława Szczepanowskiego w Lesznie”: Zakres Części II przedmiotu zamówienia obejmuje

m.in.: - wykonanie korytowania, - regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni
kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych oraz zaworów gazowych i wodociągowych,
- wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, - wykonanie
warstw konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdów oraz ciągów pieszo-rowerowych z

drobnowymiarowych elementów betonowych. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze
sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.2 do SIWZ. c) Część III przedmiotu zamówienia:
„Budowa dwóch boisk sportowych przy ulicy Św. Franciszka z Asyżu w Lesznie”: Zakres

Części III przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - wykonanie korytowania, - wbudowanie
obrzeży betonowych, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni boisk do siatkówki

plażowej, - wykonanie ścian z piłkochwytami, - montaż wyposażenia boisk oraz elementów

małej architektury. Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących

Załącznik nr 8.3 do SIWZ. d) Część IV przedmiotu zamówienia: „Budowa wybiegu dla psów
przy ulicy Tadeusza Rejtana oraz ulicy Ludwika Zamenhofa w Lesznie”: Zakres Części IV
przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej i

powlekanej PCV, - montaż wyposażenia wybiegu oraz elementów małej architektury. Zakres

zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.4 do SIWZ.
e) Część V przedmiotu zamówienia: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Tadeusza
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Rejtana w Lesznie”: Zakres Części V przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - wykonanie
korytowania, - regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni

kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych oraz zaworów gazowych i

wodociągowych, - wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki
betonowej, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych z

drobnowymiarowych elementów betonowych, Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie
ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.5 do SIWZ. 3. Dla Części od I do V

przedmiotu zamówienia szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w
projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są załącznikami SIWZ

(odpowiednio Załącznik nr 8.1 do SIWZ dla Części I przedmiotu zamówienia, Załącznik nr

8.2 do SIWZ dla Części II przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 8.3 do SIWZ dla Części III
przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 8.4 do SIWZ dla Części IV przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 8.5 do SIWZ dla Części V przedmiotu zamówienia) i wraz z nią są

zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bip.leszno.pl. 4. Dla Części od I do
V przedmiotu zamówienia przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem
obowiązywać będą zasady i wymagania określone w: 1) projektach budowlanych, 2)

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) obowiązujących
normach, 4) przedmiarach robót z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w

dokumentów: 1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą odpowiadać
wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych, obowiązujących normach oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi

publiczne i ich usytuowanie, 2) przed wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca
okaże Inspektorom Nadzoru świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w
budownictwie i spełnienia wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i

Polskich Normach, w celu uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) materiały rozbiórkowe
nadające się do ponownego wbudowania należy układać na paletach, które następnie

zostaną wywiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego; przy
czym dostarczenie odpowiedniej ilości palet należy do obowiązków Wykonawcy, 4)

pozostałe materiały rozbiórkowe oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej budowie
należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie ofertowej
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włącznie z opłatą za wysypisko. Utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zm.) i jej
koszt uwzględnić w cenie ofertowej.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na pięć części: a)
Część I przedmiotu zamówienia: „Remont chodników przy ulicy Mikołaja Reja, ulicy
Św. Józefa, ulicy Sokoła oraz ulicy Piastowskiej w Lesznie” b) Część II przedmiotu
zamówienia: „Remont chodników przy ulicy Marii Konopnickiej, ulicy Stefana

Żeromskiego, ulicy Dąbrówki, ulicy Lubuskiej, ulicy Obrońców Warszawy, ulicy
Mikołaja Reja oraz ulicy Stanisława Szczepanowskiego w Lesznie” c) Część III

przedmiotu zamówienia: „Budowa dwóch boisk sportowych przy ulicy Św. Franciszka z
Asyżu w Lesznie” d) Część IV przedmiotu zamówienia: „Budowa wybiegu dla psów
przy ulicy Tadeusza Rejtana oraz ulicy Ludwika Zamenhofa w Lesznie” e) Część V

przedmiotu zamówienia: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Tadeusza Rejtana w

Lesznie” UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie z ww.
Części przedmiotu zamówienia. 2. Przedmiot poszczególnych części zamówienia

obejmuje: a) Część I przedmiotu zamówienia: „Remont chodników przy ulicy Mikołaja

Reja, ulicy Św. Józefa, ulicy Sokoła oraz ulicy Piastowskiej w Lesznie”: Zakres Części I
przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - wykonanie korytowania, - regulację

wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych, studzienek

telekomunikacyjnych oraz zaworów gazowych i wodociągowych, - wbudowanie

krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, - wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdów oraz ciągów pieszorowerowych z

drobnowymiarowych elementów betonowych. Zakres zamówienia należy wykonać

zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.1 do SIWZ. b) Część II

przedmiotu zamówienia: „Remont chodników przy ulicy Marii Konopnickiej, ulicy

Stefana Żeromskiego, ulicy Dąbrówki, ulicy Lubuskiej, ulicy Obrońców Warszawy, ulicy
Mikołaja Reja oraz ulicy Stanisława Szczepanowskiego w Lesznie”: Zakres Części II
przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - wykonanie korytowania, - regulację

wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni kanalizacyjnych, studzienek

telekomunikacyjnych oraz zaworów gazowych i wodociągowych, - wbudowanie

krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki betonowej, - wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni chodnika, zjazdów oraz ciągów pieszo-rowerowych z
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drobnowymiarowych elementów betonowych. Zakres zamówienia należy wykonać

zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.2 do SIWZ. c) Część III

przedmiotu zamówienia: „Budowa dwóch boisk sportowych przy ulicy Św. Franciszka
z Asyżu w Lesznie”: Zakres Części III przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: -

wykonanie korytowania, - wbudowanie obrzeży betonowych, - wykonanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni boisk do siatkówki plażowej, - wykonanie ścian z

piłkochwytami, - montaż wyposażenia boisk oraz elementów małej architektury.
Zakres zamówienia należy wykonać zgodnie ze sporządzoną dokumentacją

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

stanowiących Załącznik nr 8.3 do SIWZ. d) Część IV przedmiotu zamówienia:
„Budowa wybiegu dla psów przy ulicy Tadeusza Rejtana oraz ulicy Ludwika

Zamenhofa w Lesznie”: Zakres Części IV przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: -

wykonanie ogrodzenia z siatki ocynkowanej i powlekanej PCV, - montaż wyposażenia
wybiegu oraz elementów małej architektury. Zakres zamówienia należy wykonać

zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.4 do SIWZ. e) Część V

przedmiotu zamówienia: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Tadeusza Rejtana w
Lesznie”: Zakres Części V przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: - wykonanie
korytowania, - regulację wysokościową wpustów ulicznych, włazów studni

kanalizacyjnych, studzienek telekomunikacyjnych oraz zaworów gazowych i

wodociągowych, - wbudowanie krawężników, obrzeży chodnikowych, ścieku z kostki
betonowej, - wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni miejsc postojowych z
drobnowymiarowych elementów betonowych, Zakres zamówienia należy wykonać

zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania
i odbioru robót budowlanych stanowiących Załącznik nr 8.5 do SIWZ. 3. Dla Części

od I do V przedmiotu zamówienia szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania
jest opisany w projektach budowlanych, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych i przedmiarach robót. Wymienione dokumentacje są

załącznikami SIWZ (odpowiednio Załącznik nr 8.1 do SIWZ dla Części I przedmiotu
zamówienia, Załącznik nr 8.2 do SIWZ dla Części II przedmiotu zamówienia,

Załącznik nr 8.3 do SIWZ dla Części III przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 8.4 do

SIWZ dla Części IV przedmiotu zamówienia, Załącznik nr 8.5 do SIWZ dla Części V
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przedmiotu zamówienia) i wraz z nią są zamieszczone na stronie internetowej pod
adresem www.bip.leszno.pl. 4. Dla Części od I do V przedmiotu zamówienia przy
wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą

zasady i wymagania określone w: 1) projektach budowlanych, 2) specyfikacjach

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) obowiązujących normach,
4) przedmiarach robót z uwzględnieniem poniższych warunków do w/w

dokumentów: 1) wszystkie użyte materiały oraz technologie robót muszą

odpowiadać wymaganiom stawianym w Specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych, obowiązujących normach oraz w Rozporządzeniu

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 2) przed

wbudowaniem jakichkolwiek materiałów Wykonawca okaże Inspektorom Nadzoru

świadectwo dopuszczenia tego materiału do stosowania w budownictwie i spełnienia
wymogów określonych w Specyfikacjach Technicznych i Polskich Normach, w celu
uzyskania zgody na jego stosowanie, 3) materiały rozbiórkowe nadające się do
ponownego wbudowania należy układać na paletach, które następnie zostaną

wywiezione przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego; przy

czym dostarczenie odpowiedniej ilości palet należy do obowiązków Wykonawcy, 4)
pozostałe materiały rozbiórkowe oraz masy ziemne pozyskane przy przedmiotowej
budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w

cenie ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko. Utylizację należy przeprowadzić
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z
2019 r., poz. 701 ze zm.) i jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-12-16, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-12-17, godzina: 10:00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: Załacznik I
Punkt: Część nr: 2
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W ogłoszeniu jest: Nazwa: Remont chodników przy ulicy Stefana Żeromskiego,

ulicy Dąbrówki, ulicy Lubuskiej, ulicy Obrońców Warszawy, ulicy Mikołaja Reja
oraz ulicy Stanisława Szczepanowskiego w Lesznie

W ogłoszeniu powinno być: Nazwa: Remont chodników przy ulicy Marii

Konopnickiej, ulicy Stefana Żeromskiego, ulicy Dąbrówki, ulicy Lubuskiej, ulicy
Obrońców Warszawy, ulicy Mikołaja Reja oraz ulicy Stanisława
Szczepanowskiego w Lesznie
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