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Ogłoszenie nr 540541792-N-2020 z dnia 11.12.2020 r.

Poznań:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 617194-N-2020 

Data: 27/11/2020 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

30253813100000, ul. ul. Matejki  57, 60-770  Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61

8964800; 8694801, e-mail obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl, faks 61 8694809. 

Adres strony internetowej (url): www.zkzl.poznan.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: I 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch form:

1) w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybudowanie chodnika wzdłuż ul.

Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu – nie otwierać przed 14.12.2020 r.

godz. 13:30” albo 2) za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na

platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan 

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch

form: 1) w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem: „Oferta na wybudowanie chodnika wzdłuż

ul. Hulewiczów wraz ze skanalizowaniem istniejącego rowu – nie otwierać przed 18.12.2020 r.
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godz. 13:30” albo 2) za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na

platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: II 

Punkt: 4) 

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu 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: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Hulewiczów w

Poznaniu na odcinku od ul. Herbowej do ul. Obornickiej wraz ze skanalizowaniem istniejącego

rowu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) uporządkowanie Terenu Budowy

przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew i krzewów na Terenie Budowy – zgodnie z

decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów wraz z zagospodarowaniem drewna

pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych, b) budowę kanalizacji

deszczowej, c) budowę kanału technologicznego, d) budowę chodnika oraz budowę/przebudowę

zjazdów na drogę publiczną, e) odtworzenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, konstrukcji

nawierzchni jezdni ul. Hulewiczów rozbieranej w związku z wykonywanymi robotami, które

należy wykonać do poziomu warstwy wiążącej włącznie, f) przygotowanie kompletnej

dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych odbiorów i decyzji dopuszczających

wykonane elementy do użytkowania, w tym odbioru Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: a) Istotne Postanowienia Umowne wraz

z załącznikami (dalej: IPU) – zał. nr 8 do SIWZ; b) Dokumentacja Projektowa – zał. nr 9 do

SIWZ; c) Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ – stanowiący jedynie dokument informacyjny,

poglądowy. Odstępstwa od wartości wskazanych w przedmiarze robót nie mogą stanowić

podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, obowiązkiem Wykonawcy jest

uwzględnienie w ofercie wszystkich robót koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu

zamówienia, wynikających w szczególności z Dokumentacji Projektowej. Uwaga! Przedmiar

robót zawiera szczegółowe informacje co do zakresu robót odtworzeniowych konstrukcji jezdni

ulicy Hulewiczów; d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – zał. nr 9 do SIWZ; e)

Umowa nr ZN. ZN.222.26.2018 z dnia 21.03.2019 zawartą pomiędzy Miastem Poznań –

Zarządem Dróg Miejskich, a Zamawiającym – zał. nr 9 do SIWZ f) Umowa nr 350/UZ/2020 z

dnia 18.09.2020 r. zawartą pomiędzy Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich, a
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Zamawiającym w zakresie dotyczącym przeprowadzenia prac związanych wycinką drzew i

krzewów i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych – zał. nr 9 do SIWZ, g) Wytyczne gestorów

mediów dotyczących odbiorów – zał. nr 9 do SIWZ, h) Wytyczne dotyczące zakresu i sposobu

wykonania robót odtworzeniowych – zał. nr 9 do SIWZ. 

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu 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: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul.

Hulewiczów w Poznaniu na odcinku od ul. Herbowej do ul. Obornickiej wraz ze

skanalizowaniem istniejącego rowu. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a)

uporządkowanie Terenu Budowy przed przystąpieniem do robót oraz wycinka drzew i krzewów

na Terenie Budowy – zgodnie z decyzją o pozwoleniu na wycinkę drzew i krzewów wraz z

zagospodarowaniem drewna pochodzącego z wycinki i wykonaniem nasadzeń

kompensacyjnych, wykonanie wszelkich niezbędnych rozbiórek w pasie drogowym, b) budowę

kanalizacji deszczowej, c) budowę kanału technologicznego, d) budowę chodnika oraz

budowę/przebudowę zjazdów na drogę publiczną, e) odtworzenie zgodnie z Dokumentacją

Projektową, konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Hulewiczów rozbieranej w związku z

wykonywanymi robotami, które należy wykonać do poziomu warstwy wiążącej włącznie, f)

przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i uzyskanie wymaganych odbiorów i

decyzji dopuszczających wykonane elementy do użytkowania, w tym odbioru Zarządu Dróg

Miejskich w Poznaniu. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają: a) Istotne

Postanowienia Umowne wraz z załącznikami (dalej: IPU) – zał. nr 8 do SIWZ; b) Dokumentacja

Projektowa – zał. nr 9 do SIWZ; c) Przedmiar robót – zał. nr 9 do SIWZ – stanowiący jedynie

dokument informacyjny, poglądowy. Odstępstwa od wartości wskazanych w przedmiarze robót

nie mogą stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy, obowiązkiem

Wykonawcy jest uwzględnienie w ofercie wszystkich robót koniecznych do prawidłowego

wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających w szczególności z Dokumentacji Projektowej.

Uwaga! Przedmiar robót zawiera szczegółowe informacje co do zakresu robót odtworzeniowych

konstrukcji jezdni ulicy Hulewiczów; d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –

zał. nr 9 do SIWZ; e) Umowa nr ZN. ZN.222.26.2018 z dnia 21.03.2019 zawartą pomiędzy

Miastem Poznań – Zarządem Dróg Miejskich, a Zamawiającym – zał. nr 9 do SIWZ f) Umowa

nr 350/UZ/2020 z dnia 18.09.2020 r. zawartą pomiędzy Miastem Poznań – Zarządem Dróg

Miejskich, a Zamawiającym w zakresie dotyczącym przeprowadzenia prac związanych wycinką
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drzew i krzewów i wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych – zał. nr 9 do SIWZ, g) Wytyczne

gestorów mediów dotyczących odbiorów – zał. nr 9 do SIWZ, h) Wytyczne dotyczące zakresu i

sposobu wykonania robót odtworzeniowych – zał. nr 9 do SIWZ. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-12-14, godzina: 13:00 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2020-12-18, godzina: 13:00 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.3) 

W ogłoszeniu jest: Termin związania ofertą: do: 2021-01-12 okres w dniach: (od ostatecznego

terminu składania ofert) 

W ogłoszeniu powinno być: Termin związania ofertą: do: 2021-01-16 okres w dniach: (od

ostatecznego terminu składania ofert) 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.5) 

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2020

r. godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, pokój nr 1. UWAGA: Zamawiający

dopuszcza także i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż

oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej winny być podpisane

przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu

18.12.2020 r. godz. 13:30 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii, pokój nr 1. UWAGA:

Zamawiający dopuszcza także i rekomenduje składanie oferty w formie elektronicznej, z

zastrzeżeniem, iż oferta, oświadczenia a także dokumenty składane w formie elektronicznej
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winny być podpisane przez upoważnioną osobę kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 


