
ST.252.1.2012.IV Kołobrzeg, dnia 20.01.2012 r.
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

w K o ł o b r z e g u
ul.6ryfitów8,tel.0943528810

78-100 KOŁOBRZEG

Do
Wszystkich zainteresowanych
którzy pobrali SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego przez Powiat Kołobrzeski - Zarząd DrÓQ Powiatowych
w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8 na zadanie on.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
- drogą powiatowa nr 02742 - etap I"

Zamawiający działając na mocy art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 roku Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.) dokonuje zmian w przedmiotowym postępowaniu w następującym
zakresie:

1. ZMIANA NR l W SIWZ

Zamawiający zmienia w Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
w okt 4 „Opis przedmiotu zamówienia" ookt 4.4. Zapis DO zmianie otrzymuje następujące
brzmienie:

4.4 Obowiązki Wykonawcy m In.:
1. Wykonawca musi wliczyć w cenę koszty wycinki drzew, podcinki drzew oraz wycinki zakrzaczeń

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanej drogi - projekt wycinki drzew
i zakrzaczeń oraz wykaz drzew i zakrzaczeń do wycinki znajduje się na stronie internetowej
Zamawiającego.

2. Wykonawca musi wliczyć w cenę koszty wycinki 27 drzew wraz transportem na bazę Zarządu Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu. W dniu wycinki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pozyskane drewno na
bazę Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu.

3. Wykonawca musi wliczyć w cenę również koszty karczowania pni. Materiały pochodzące z prowadzonych w
ramach inwestycji robót, wymagające wywozu tj. materiały z karczowania, podcinki drzew oraz wycinki
zakrzaczeń itp. będą stanowiły własność Wykonawcy.

4. Wykonawca zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego placu
budowy, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres
prowadzenia robót budowlanych.

5. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zawiadomić użytkowników infrastruktury o terminie
rozpoczęcia robót.

6. Tymczasowe zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót budowlanych Wykonawca uzgodni we
własnym zakresie i na swój koszt powiadamiając Inspektora Nadzoru.

7. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania prowadzonych robót tablicami informacyjnymi według wzoru
NPPDL 2012 - 2015 - zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Dwie tablice informacyjne muszą być
umieszczone w widocznych miejscach realizacji projektu, w momencie rozpoczęcia inwestycji oraz po
zakończeniu robót.

8. Przygotowania i zatwierdzenia na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót oraz
wykonania oznakowania w trakcie prowadzenia robót.

9. Zorganizowania biura budowy, w którym przechowywany będzie dziennik budowy, dokumentacja budowy
oraz organizowane rady budowy.

10. Zamontowania tablicy informacyjnej budowy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy - Prawo
budowlane.

11. W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania oraz zapewniać warunki
bezpieczeństwa, a także utrzymywać porządek.

12. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz ewentualnej
naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni - uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac.
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2. ZMIANA NR 2 W SIWZ

Zamawiający zmienia w Rozdziale V „Załączniki do SIWZ". Zapis DO zmianie otrzymuje następujące
brzmienie:

ROZDZIAŁ v

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ
(osobna teczka w załączeniu)

Dokumentacja prawno - techniczna wykonywanego zadania:

5.1 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
znak IKO 7624/3/2011 z dnia 17.01.2011 r.

5.2 Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne, znak BOŚ.6341.38.2011.SW z dnia 25.08.2011 r,

5.3 Decyzja nr 197/11 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
znak BOŚ.6740.333.2011.AO z dnia 30.09.2011 r.

Dokumentacja projektowa

5.4 projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa
5.5 projekt budowlano - wykonawczy - branża sanitarna

5.6 projekt budowlano - wykonawczy - branża elektryczna
5.7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

5.8 Projekt stałej organizacji ruchu
5.9 Projekt wycinki drzew i zakrzaczeń

6.0 Wykaz drzew i zakrzaczeń do wycinki

NAZWA ZADANIA

„Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Ustronie Morskie
- droga powiatowa nr 0274Z - etap I"

3. ZMIANA NR 3 W SIWZ

Zamawiający zmienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia „Spis treści - Rozdział V"
Zapis oo zmianie otrzymuje następujące brzmienie:

ROZDZIAŁ V - Załączniki do SIWZ (osobna teczka)

Załącznik nr 5.1 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Załącznik nr 5.2 - Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne
załącznik nr 5.3 - Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę
załącznik nr 5.4 projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa
załącznik nr 5.5 projekt budowlano - wykonawczy - branża sanitarna
załącznik nr 5.6 projekt budowlano - wykonawczy - branża elektryczna
załącznik nr 5.7 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
załącznik nr 5.8 Projekt stałej organizacji ruchu
załącznik nr 5.9 Projekt wycinki drzew i zakrzaczeń
załącznik nr 6.0 Wykaz drzew i zakrzaczeń do wycinki

Pozostałe zapisy specyfikacji pozostają bez zmian.
Wprowadzona zmiana nie powoduje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Kierownik zabawiającego
lub osoba upoważniona
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