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Ogłoszenie nr 540098063-N-2020 z dnia 04-06-2020 r.
Białystok:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 541920-N-2020
Data: 26/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Białystok, Krajowy numer identyfikacyjny 05065864000000, ul. Słonimska 1, 15-950
Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 85 869 62 49, e-mail zzp@um.bialystok.pl, faks 85
869 62 65.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bialystok.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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i placem do jego obsługi
wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w rejonie ul. Łagodnej (ul. Dworskiej) w
Białymstoku. Zakres robót obejmuje: 1) budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od
istniejącej studni nr A do istniejącej studni nr B, 2) budowę separatora poziomego
zintegrowanego z osadnikiem Ø2500 mm, 3) budowę placu do obsługi projektowanego
separatora, 4) budowę ciągu pieszo – rowerowego. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany
odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wycinki zgodnie z wyceną drewna na kwotę
brutto 77,49 złotych brutto (słownie siedemdziesiąt siedem złotych 49/100 groszy). W
przypadku zaistnienia różnicy pomiędzy ilością przedmiarową drzew przeznaczonych do
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wycinki, a stanem faktycznym zostanie przeprowadzona powtórna inwentaryzacja i wycena
drewna. W oparciu o protokół odbioru drewna z wycinki drzew i krzewów Zamawiający
wystawi fakturę VAT. Zamawiający obciąży Wykonawcę faktura za pozyskanie drewna.
Wykonawca opłaci należność za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez
Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji
projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót,
stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 3. W przypadku, gdy w dokumentacji
projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.
1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od określonych w dokumentacji. 4. W przypadku oferowania rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji projektowej,
wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy
Pzp. 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na wykonane roboty
Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z
rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. UWAGA Zgodnie z art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac (czynności) dotyczących
robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach wymienionych w Zestawieniach
kosztów zadania - załączniki nr 1A SIWZ (za wyjątkiem czynności wykonywanych przez
osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu Prawo
Budowlane) – wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru
czasu pracy oraz liczby osób, Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki
Wykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 7 do
SIWZ). Ww. wymagania dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców
i dalszych podwykonawców.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej z separatorem i placem do jego obsługi
wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w rejonie ul. Łagodnej (ul. Dworskiej) w
Białymstoku. Zakres robót obejmuje: 1) budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku od
istniejącej studni nr A do istniejącej studni nr B, 2) budowę separatora poziomego
zintegrowanego z osadnikiem Ø2500 mm, 3) budowę placu do obsługi projektowanego
separatora, 4) budowę ciągu pieszo – rowerowego. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany
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odkupić od Zamawiającego drewno pochodzące z wycinki zgodnie z wyceną drewna na
kwotę brutto 77,49 złotych brutto (słownie siedemdziesiąt siedem złotych 49/100 groszy).
W przypadku zaistnienia różnicy pomiędzy ilością przedmiarową drzew przeznaczonych do
wycinki, a stanem faktycznym zostanie przeprowadzona powtórna inwentaryzacja i wycena
drewna. W oparciu o protokół odbioru drewna z wycinki drzew i krzewów Zamawiający
wystawi fakturę VAT. Zamawiający obciąży Wykonawcę faktura za pozyskanie drewna.
Wykonawca opłaci należność za drewno w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury
przez Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w
dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót, stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. 3. W przypadku, gdy w
dokumentacji projektowej zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. 4. W przypadku oferowania
rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w dokumentacji
projektowej, wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30
ust. 5 ustawy Pzp. 5. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 5-letniej gwarancji na
wykonane roboty Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu
gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 6.
Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania (po uprzedniej akceptacji Zamawiającego)
i umieszczenia (w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym) 1 tablicy informacyjnopamiątkowej obustronnej o wymiarach min. 0,80 x 1,20 m, wykonanej zgodnie z
Podręcznikiem Wnioskodawcy i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w
zakresie informacji i promocji (projekt współfinansowany ze środków UE, Infrastruktura i
Środowisko 2014 -2020 w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej) https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasadypromocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowaniaprojektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/, z materiału trwałego,
stale zachowującego płaską powierzchnię (np. z blachy), o odpowiedniej grubości oraz
odpornego na niekorzystne warunki pogodowe, na 1 słupku mocującym. UWAGA Zgodnie
z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż w zakresie wszystkich prac
(czynności) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem w branżach
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wymienionych w Zestawieniach kosztów zadania - załączniki nr 1A SIWZ (za wyjątkiem
czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu Prawo Budowlane) – wymaga zatrudnienia osób na
podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób,
Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy. Obowiązki Wykonawcy w tym zakresie
zostały uregulowane w projekcie umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ). Ww. wymagania
dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do podwykonawców i dalszych
podwykonawców.
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