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Kołobrzeg 24.03.2017

Zmiana SIWZ, przedłużenie terminu składania ofert.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Kołobrzegu ,
jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem
kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na działkach nr 10/50 i
10/30 w obrębie 14 ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu- I etap.”, zgodnie z Art.38 ust 4 i ust 4a
pkt 1 oraz art. 12a ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  PZP (Dz.U. z dnia 22.12.2015 r.
poz. 2164 z późn. zm.) , zmienia SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia część II
SIWZ oraz przedłuża termin składania ofert.

Zamawiający zmienia część  II SIWZ opis przedmiotu zamówienia w zakresie robót
drogowych

BYŁO:
1. Roboty drogowe, które obejmują między innymi : usunięcie warstwy ziemi

urodzajnej, mechaniczne karczowanie drzew i krzewów, oczyszczenie terenu, roboty
ziemne wykonywane koparkami - transport urobku, korytowanie mechaniczne na całej
powierzchni zakresu robót, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, i odcinającej, rowki pod krawężniki,
ławy betonowe z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników prostych i na
łukach, ułożenie podbudowy betonowej, ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej,
wykonanie trawników. Wykonanie nawierzchni z używanej kostki brukowej gr. 8 cm -
materiał inwestora, który należy posegregować i przetransportować z miejsca
wskazanego przez inwestora ( składowisko MZZDiOŚ) na plac budowy. Inwestor
ponadto informuje, że jeżeli  kostka będzie różnokolorowa, należy ją poukładać tak,
aby wyodrębnić kostką innego koloru granice miejsc parkingowych .Ułożyć
obramowanie z krawężników I etapu inwestycji. Wszystkie miejsce parkingowe (57
szt.) powinny mieć wykonany fundament pod blokadę parkingową. Ponadto należy
zainstalować łącznie  28 szt. blokad parkingowych : na miejscach nr od 14 do 25 -12
szt.  oraz na miejscach nr od 85 do 99 -15 szt. oraz na miejscu nr 101 - 1 szt.

JEST:
1. Roboty drogowe, które obejmują między innymi : usunięcie warstwy ziemi

urodzajnej, mechaniczne karczowanie drzew i krzewów, oczyszczenie terenu, roboty
ziemne wykonywane koparkami - transport urobku, korytowanie mechaniczne na całej
powierzchni zakresu robót, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, i odcinającej, rowki pod krawężniki,
ławy betonowe z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników prostych i na
łukach, ułożenie podbudowy betonowej, ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej,
wykonanie trawników. Wykonanie nawierzchni z  kostki betonowej  gr. 8 cm  z
wydzieleniem miejsc parkingowych pasami z kostki innego koloru .Ułożyć
obramowanie z krawężników I etapu inwestycji. Wszystkie miejsce parkingowe (57
szt.) powinny mieć wykonany fundament pod blokadę parkingową. Ponadto należy
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zainstalować łącznie  28 szt. blokad parkingowych : na miejscach nr od 14 do 25 -12
szt.  oraz na miejscach nr od 85 do 99 -15 szt. oraz na miejscu nr 101 - 1 szt.

Zamawiający ponadto informuje, że w związku ze zmianą opisu przedmiotu
zamówienia ulegają zmianie przedmiary cz.1 oraz przedmiary cz. 2 , które uwzględniają
również wcześniejsze pytania Wykonawców  i wyjaśnienia  Zamawiającego.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający zgodnie z art. 12a ust1 ustawy PZP
przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 30.03.2017 roku oraz tym samym
modyfikuje dodatkowo SIWZ w zakresie :

1. Rozdział XII Opis sposobu przygotowywania ofert pkt 11 SIWZ-część I otrzymuje
brzmienie :

„Wykonawca umieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie, które będą
zaadresowane: Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul.
Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg oraz będą posiadać następujące oznaczenie:

Oferta w przetargu nieograniczonym na zadanie:
„Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kanalizacji
deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na działkach nr 10/50 i 10/30
w obrębie 14 ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu- I etap.” Nie otwierać przed  godz. 10:00,
dn. 30.03.2017r.

Poza oznaczeniami podanymi powyżej koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę i adres
Wykonawcy.”

2. Rozdział XV Miejsce składania ofert  pkt 2 SIWZ-część I otrzymuje brzmienie :

   „Termin:
do dnia 30.03.2017 do godziny 9:30 „

3. Rozdział XVI  Miejsce oraz termin składania ofert   SIWZ-część I otrzymuje
brzmienie :

„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sali Konferencyjnej
Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. pok. 206 , ul.
Artyleryjska 3 w Kołobrzegu , w dniu 30.03.2017r. o godz. 10:00 tj. w dniu, w którym
upływa termin składania ofert.”

Niniejsze stanowi integralną część SIWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu . Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z
uwzględnieniem powyższego . Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. W
przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią zmian, jako obowiązującą
należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.


