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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 66958-2015 z dnia 2015-03-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz
3. Przedmiot zamówienia. 3.1. Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa drogi gminnej nr 102151F w
miejscowości Międzyrzecz ul. Waszkiewicza i Świerczewskiego - etap IV od km 0+000 do km 0+677,8 oraz od km
2+051,00 do km 2+440,00...
Termin składania ofert: 2015-04-09

Numer ogłoszenia: 75272 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 66958 - 2015 data 25.03.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, fax. 95 7426979.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: 3.1.1 ZADANIE KWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I
UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie remontu nawierzchni ul. Waszkiewicza dł. 677,8 w km 0+000,0 do km
0+677,8 polegający na: - odc. od km 0+000 do km 0+075 - frezowanie warstwy (ścieralnej o grubości 4 cm) i
wykonanie nowej warstwy ścieralnej, - odc. od km 0+075 do km 0+677,8 - frezowanie warstwy (o grubości
średniej 6 cm) i rozbiórka istniejącej nawierzchni obustronnie na szerokości 0,5 m oraz odtworzenie konstrukcji
nawierzchni do pełnej szerokości i wykonanie nowych warstw wiążącej i ścieralnej na całej szerokości
opracowania, b) Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0-056,90 do km 0+932,0 wzdłuż
ul. Waszkiewicza, c)Wykonanie remontu czterech zjazdów publicznych przy ul. Waszkiewicza w km 0+000,0 do
km 0+677,8, d) Wykonanie zjazdu publicznego przy ul. Świerczewskiego w km 2+275 wg projektu JM
PROJEKT Jakub Mandźij, e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku od km 0+000,0 do km
0+677,8 f) Wykonanie remontu i przebudowy drogi ul. Świerczewskiego od km 2+051,0 do km 2+440,0, w tym
przebudowa skrzyżowania ul. Świerczewskiego z ul. Konstytucji 3 Maja wg projektu TMG Tomasz
Grześkowiak, g) Wykonanie przebudowy chodników przy ul. Świerczewskiego od km 2+051,00 do km
2+440,0, h) Wykonanie remontu skrzyżowań z drogami bocznymi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników od
km 2+051,00 do km 2+440,00, i) Wykonanie dowiązań z istniejącymi nawierzchniami w obrębie
przebudowywanych skrzyżowań zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową od km 2+051,00 do km
2+440,00, j) Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,00 zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED
o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN
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dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, k) Przestawienie latarni
kolidującej z wjazdem do restauracji Pizzeria MILENIUM w km 2+450 ul. Świerczewskiego, l) Wykonanie
remontu nawierzchni na moście rz. Paklica - 159 m2 m) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 400 mm nr 3 (rz. Paklica) do wpustu
kanalizacji deszczowej nr W-49 włącznie wraz z separatorem substancji ropopochodnych, n) Wykonanie
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 500 mm nr
2 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-66, W-67 włącznie - wraz z separatorem substancji
ropopochodnych oraz osadnikiem, o) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanych ulic
oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu,
3.1.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL.
ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami, w ciągu
ul. Świerczewskiego, na odcinku 2+051,00 do km 2+440,00, w tym: - wykonanie kolektora grawitacyjnego
wraz z przykanalikami, na odcinku od studni KS55 do KS71 włącznie z włączeniem do istniejącej kanalizacji w
ul. Garncarskiej (KS63), - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikiem, na odcinku od
przepompowni ścieków do studni KS73.1 włącznie, - wykonanie kolektora tłocznego, na odcinku od
przepompowni ścieków do studni rozprężnej KS 54 wraz z przepompownią ścieków oraz jej zasilaniem, b)
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrantami w ciągu ul. Świerczewskiego na odcinku od
węzła nr 48A do węzła nr 33a zlokalizowanego za restauracją Pizzeria MILENIUM wraz z wpięciem w istniejącą
sieć wodociągową - w miejscach, gdzie będzie to możliwe należy zastosować hydranty nadziemne, c)
Wykonanie remontu nawierzchni działki nr 290/19 poprzez wymianę nawierzchni z płyt typu jomb na
nawierzchnię typu polbruk, d) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu, e) Wykonawca
winien wycenić dodatkowo wymianę 2 szt. opraw sodowych na oprawy LED na istniejącym słupie
oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza, Świerczewskiego, 30 Stycznia i Młyńskiej (zastąpienie
opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o
minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN
dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia). f) Należy skalkulować
odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu ułożenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej..
W ogłoszeniu powinno być: 3.1.1 ZADANIE KWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL.
WASZKIEWICZA I UL. ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie remontu nawierzchni ul. Waszkiewicza dł. 677,8 w
km 0+000,0 do km 0+677,8 polegający na: - odc. od km 0+000 do km 0+075 - frezowanie warstwy (ścieralnej
o grubości 4 cm) i wykonanie nowej warstwy ścieralnej, - odc. od km 0+075 do km 0+677,8 - frezowanie
warstwy (o grubości średniej 6 cm) i rozbiórka istniejącej nawierzchni obustronnie na szerokości 0,5 m oraz
odtworzenie konstrukcji nawierzchni do pełnej szerokości i wykonanie nowych warstw wiążącej i ścieralnej na
całej szerokości opracowania, b) Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km od km 0+000,0
do km 0+932,0 wzdłuż ul. Waszkiewicza, c)Wykonanie remontu czterech zjazdów publicznych przy ul.
Waszkiewicza w km 0+000,0 do km 0+677,8, d) Wykonanie zjazdu publicznego przy ul. Świerczewskiego w km
2+275 wg projektu JM PROJEKT Jakub Mandźij, e) Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu na odcinku od
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km 0+000,0 do km 0+677,8 f) Wykonanie remontu i przebudowy drogi ul. Świerczewskiego od km 2+051,0 do
km 2+440,0, w tym przebudowa skrzyżowania ul. Świerczewskiego z ul. Konstytucji 3 Maja wg projektu TMG
Tomasz Grześkowiak, g) Wykonanie przebudowy chodników przy ul. Świerczewskiego od km 2+051,00 do km
2+440,0, h) Wykonanie remontu skrzyżowań z drogami bocznymi w zakresie nawierzchni jezdni i chodników od
km 2+051,00 do km 2+440,00, i) Wykonanie dowiązań z istniejącymi nawierzchniami w obrębie
przebudowywanych skrzyżowań zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową od km 2+051,00 do km
2+440,00, j) Wykonanie oświetlenia w ciągu ulicy Świerczewskiego od km 2+051,00 do km 2+440,00 zastąpienie opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED
o minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN
dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia, k) Przestawienie latarni
kolidującej z wjazdem do restauracji Pizzeria MILENIUM w km 2+450 ul. Świerczewskiego, l) Wykonanie
remontu nawierzchni na moście rz. Paklica - 159 m2 m) Wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 400 mm nr 3 (rz. Paklica) do wpustu
kanalizacji deszczowej nr W-49 włącznie wraz z separatorem substancji ropopochodnych, n) Wykonanie
kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ciągu ulicy Świerczewskiego na odcinku od wylotu ø 500 mm nr
2 (rz. Paklica) do wpustu kanalizacji deszczowej nr W-66, W-67 włącznie - wraz z separatorem substancji
ropopochodnych oraz osadnikiem, o) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego rozbudowywanych ulic
oraz elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego - zgodnie z załączonym projektem stałej organizacji ruchu,
3.1.2. ZADANIE NIEKWALIFIKOWANE - REMONT I PRZEBUDOWA UL. WASZKIEWICZA I UL.
ŚWIERCZEWSKIEGO a) Wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przykanalikami, w ciągu
ul. Świerczewskiego, na odcinku 2+051,00 do km 2+440,00, w tym: - wykonanie kolektora grawitacyjnego
wraz z przykanalikami, na odcinku od studni KS55 do KS71 włącznie z włączeniem do istniejącej kanalizacji w
ul. Garncarskiej (KS63), - wykonanie kolektora grawitacyjnego wraz z przykanalikiem, na odcinku od
przepompowni ścieków do studni KS73.1 włącznie, - wykonanie kolektora tłocznego, na odcinku od
przepompowni ścieków do studni rozprężnej KS 54 wraz z przepompownią ścieków oraz jej zasilaniem, b)
Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, hydrantami w ciągu ul. Świerczewskiego na odcinku od
węzła nr 48A do węzła nr 33a zlokalizowanego za restauracją Pizzeria MILENIUM wraz z wpięciem w istniejącą
sieć wodociągową - w miejscach, gdzie będzie to możliwe należy zastosować hydranty nadziemne, c)
Wykonanie remontu nawierzchni działki nr 290/19 poprzez wymianę nawierzchni z płyt typu jomb na
nawierzchnię typu polbruk, d) Wykonanie projektu oraz oznakowania czasowej organizacji ruchu, e) Wykonawca
winien wycenić dodatkowo wymianę 2 szt. opraw sodowych na oprawy LED na istniejącym słupie
oświetleniowym przy skrzyżowaniu ulic Waszkiewicza, Świerczewskiego, 30 Stycznia i Młyńskiej (zastąpienie
opraw ulicznych sodowych SGS 203PCP5 projektowanego oświetlenia drogowego na oprawy LED o
minimalnej trwałości oprawy 100.000 godzin, o podobnym natężeniu oświetlenia spełniające wymogi PN
dotyczących oświetlenia drogowego oraz spełniające warunki jakościowe oświetlenia), f) Należy skalkulować
odtworzenie nawierzchni drogi w miejscu ułożenia sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej, g) Wykonanie przebudowy ścieżki rowerowej na odcinku od km 0-056,9 do km 0+000,0 wzdłuż ul.
Waszkiewicza.
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego
wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 1) dwóch zadań polegających na
budowie lub przebudowie ulicy klasy Z o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 1 km każda wraz z
kanalizacją deszczową o długości co najmniej 1000 m łącznie oraz; 2) jednego zadania polegającego na
wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości minimum
1000 m oraz; 3) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, oświetlenia
drogowego o długości minimum 800 m oraz; 4) jednego zadania polegającego na wykonaniu w ramach budowy
lub przebudowy, sieci wodociągowej o długości minimum 800 m; Powyższe roboty musza być potwierdzone
dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elementów robót w ramach jednej
inwestycji.
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dokona oceny za zasadzie spełnia - nie spełnia, na podstawie
złożonego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych
usług, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca musi wykazać się realizacją co najmniej 1) dwóch zadań
polegających na budowie lub przebudowie ulicy klasy Z o nawierzchni bitumicznej o długości co najmniej 1 km
łącznie wraz z kanalizacją deszczową o długości co najmniej 400 m łącznie oraz; 2) dwóch zadań polegających
na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy, kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych o długości co
najmniej 500 m łącznie oraz; 3) dwóch zadań polegających na wykonaniu w ramach budowy lub przebudowy,
oświetlenia drogowego o długości co najmniej 400 m łącznie oraz; 4) dwóch zadań polegających na wykonaniu
w ramach budowy lub przebudowy, sieci wodociągowej o długości minimum 600 m łącznie. Powyższe roboty
muszą być potwierdzone dowodami wydanymi przez podmiot na rzecz którego zostały wykonane, że roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. UWAGA: Zamawiający dopuszcza wykonanie poszczególnych elementów
robót w ramach jednej inwestycji.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.04.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.04.2015 godzina 14:00, miejsce: Urząd Miejski w Międzyrzeczu, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz.
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