Ogłoszenie nr 2021/BZP 00023554/01 z dnia 2021-03-26

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z ulicą Lawendową do rzeki
Brochówki, Gmina Siechnice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Burmistrz Siechnic
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935129
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 12
1.4.2.) Miejscowość: Siechnice
1.4.3.) Kod pocztowy: 55-011
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umsiechnice.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://siechnice.bip.gov.pl/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00023554/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-26 12:00

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00007860/04
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 04
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie
wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu
zamówienia, w szczególności:a) Budowę jezdni z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 6
000 m2b) Budowę chodników oraz dojść do posesji z koski betonowej brukowej o powierzchni
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ok. 1700 m2 c) Budowę zjazdów do wszystkich posesji z betonowej kostki brukowej o
powierzchni ok. 900 m2d) Budowę progów zwalniających z kostki betonowej brukowej o
powierzchni ok. 100 m2e) Wykonanie poboczy oraz zielenif) Budowę zatoki autobusowej z
kostki kamiennej o powierzchni ok. 150 m2 g) Wykonanie niezbędnych rozbiórek, w tym w
szczególności istniejących nawierzchni, istniejących ogrodzeń, furtek i bramh) Usunięcie kolizji z
siecią gazową oraz elektroenergetyczną i) Budowę kanalizacji deszczowej wraz z jej
kompleksową infrastrukturą w tym w szczególności przepompowni wód deszczowych, regulatora
przepływu oraz wylotu do rzeki Borchówkij) Budowę oświetlenia ulicznegok) Budowę sieci
teletechnicznej Podstawowe parametry techniczne drogi:a) Klasa techniczna drogi: Db)
Kategoria ruchu: KR2c) Obciążenie: 100 kN/ośd) Prędkość projektowa vp = 30 km/he)
Szerokość jezdni z kostki: 6,0 mf) Szerokość chodnika: 2,00 m
Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Polnej w Iwinach na odcinku od skrzyżowania z
ulicą Lawendową do rzeki Brochówki, Gmina Siechnice.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie
wszystkich robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej oraz opisie przedmiotu
zamówienia, w szczególności:a) Budowę jezdni z kostki brukowej betonowej o powierzchni ok. 6
000 m2b) Budowę chodników oraz dojść do posesji z koski betonowej brukowej o powierzchni
ok. 1700 m2 c) Budowę zjazdów do wszystkich posesji z betonowej kostki brukowej o
powierzchni ok. 900 m2d) Budowę progów zwalniających z kostki betonowej brukowej o
powierzchni ok. 100 m2e) Wykonanie poboczy oraz zielenif) Budowę zatoki autobusowej z
kostki kamiennej o powierzchni ok. 150 m2 g) Wykonanie niezbędnych rozbiórek, w tym w
szczególności istniejących nawierzchni, istniejących ogrodzeń, furtek i bramh) Usunięcie kolizji z
siecią gazową oraz elektroenergetyczną i) Budowę kanalizacji deszczowej wraz z jej
kompleksową infrastrukturą w tym w szczególności przepompowni wód deszczowych, regulatora
przepływu oraz wylotu do rzeki Borchówkij) Budowę oświetlenia ulicznegok) Budowę sieci
teletechnicznej Podstawowe parametry techniczne drogi:a) Klasa techniczna drogi: Db)
Kategoria ruchu: KR2c) Obciążenie: 100 kN/ośd) Prędkość projektowa vp = 30 km/he)
Szerokość jezdni z kostki: 6,0 mf) Szerokość chodnika: 2,00 mZamawiający dopuszcza
możliwość wykonania zadania w wariancie ze zmienioną konstrukcją jezdni tj. z asfaltobetonu,
zgodnie z załączonym w dniu 26.03.2021 r. projektem wariantowym, opracowanym przez biuro
projektowe NOVA-PROJECT Sp. z o.o.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.1. Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe
Przed zmianą:
NIE
Po zmianie:
TAK
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.2. Oferty wariantowe wraz ze złożeniem ofert podstawowej albo zamiast oferty podstawowej
Przed zmianą:
Po zmianie:
dopuszcza zamiast oferty podstawowej
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2021-03-30 09:00
Po zmianie:
2021-04-13 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2021-03-30 11:00
Po zmianie:
2021-04-13 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2021-04-28
Po zmianie:
2021-05-11
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