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GR.271.6.2017  
 
Ogłoszenie nr 500065417-N-2017 z dnia 27-11-2017 r.  

Konopiska: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości 
Aleksandria- etap II 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej   
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 565494-N-2017  
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  
nie  
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  
tak  
Numer ogłoszenia: 500038058-N-2017  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopiska, Krajowy numer identyfikacyjny 
15139801400000, ul. ul. Lipowa  5, 42274   Konopiska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 
343 282 057, e-mail przetargi@konopiska.pl, faks 343 282 035.  
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.konopiska.akcessnet.net  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap II  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
GR.271.6.2017  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  
II.3) Krótki opis 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:  
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w 
miejscowości Aleksandria- etap II” w zakres budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap II odcinek 1 + 261 do km 1 + 960 zgodnie z 
dokumentacją techniczną oraz wytycznymi technicznymi i standardami Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach udostępnionych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl 
Chodnik Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
904 w miejscowości Aleksandria- etap II odcinek od km 1+261 do km 1+960. Na całym 
zakresie opracowania chodnik poprowadzono przy jezdni z zastosowaniem szerokości 
zasadniczej 2,0m. Na długości projektowanego chodnika dokonano przebudowy zjazdów w 
granicach pasa drogowego. Łączna długość chodników wynosi około 765m. Wpusty 
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deszczowe Dla ujęcia wód deszczowych z chodnika części jezdni zaprojektowano wpusty 
uliczne w rozstawie średnio co 35m wykonane kręgów betonowych Ø 500 mm. Wpusty 
podłączone będą do studni przykanalikami montowanymi z przejściami szczelnymi. Łączna 
ilość wpustów- 19 szt. Kanalizacja deszczowa- rurociągi Projektuje się kanały z rur PVC, 
klasy SN8 o średnicach: Ø 160 mm o wydłużonym kielichu- przykanaliki z odwodnień 
liniowych (110mb) - Ø 200 mm o wydłużonym kielichu- przykanaliki z wpustów 
deszczowych (25mb) - Ø 315 mm- kolektor główny (362mb) - Ø 400 mm- kolektor główny 
(334mb) Kanały wykonane będą jako odcinki proste pomiędzy kolejnymi studzienkami 
rewizyjnymi z przejściami szczelnymi. Zmiany kierunku kanałów grawitacyjnych możliwe są 
tylko w studzienkach rewizyjnych. Kanalizacja deszczowa- studnie rewizyjne Studnie 
kanalizacyjne zaprojektowano o średnicach ϕ 1000 mm jako betonowe, szczelne z kręgami 
łączonymi na uszczelkę gumową. Grubość przykrycia kanalizacji deszczowej projektuje się w 
granicach 1-1,2 m. Łączna ilość studni: 21 szt. Kanał technologiczny W ramach projektu 
budowy chodnika wykonano opracowanie projektu kanału technologicznego biegnącego 
wzdłuż drogi wojewódzkiej pod projektowanym chodnikiem. Łączna długość projektowanego 
kanału technologicznego: 700 mb. UWAGA: 1. Wykonawca robót w terenie uwzględni 
aktualnie obowiązujące Wytyczne Projektowe oraz Wytyczne Techniczne ZDW – dostępne 
na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce: standardy ZDW. 2. Wykonawca 
wykona przedmiot umowy z materiałów własnych. 3. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w 
odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie 
- zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub 
urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów 
określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać 
materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania 
stawiane przez zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych 
producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem 
„minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania 
dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, 
stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma 
jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do 
określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie 
charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta 
(dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza 
jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co 
najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt 
o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia 
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający 
zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat 
oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez 
zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu 
oferty z powodu braku równoważności. 4. Zaleca się wykonawcy sprawdzenie w terenie 
warunków wykonania zamówienia. 5. Na etapie budowy, Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Katowicach będzie upoważniony do kontroli budowy, w tym wglądu do dokumentacji 
budowlanej oraz budowy, a także do wykonania lub sprawdzenia wszelkich badań 
laboratoryjnych dotyczących robót realizowanych w zakresie drogi wojewódzkiej oraz 
uczestnictwa w czynnościach odbiorowych. 6. Po wykonaniu kanalizacji deszczowej należy 
wykonać jej monitoring (filmowanie) wraz z pomiarem spadków podłużnych kolektora 
głównego.  
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II.4) Główny kod CPV:  45111300-1  
Dodatkowe kody CPV:  
45111200-0,  
45232130-2,  
45233300-2,  
45233150-5,  
45233252-0  
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 
ramowa/dynamiczny system zakupów:  
04.10.2017 r.- 30.11.2017 r.  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY  
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:  
27/11/2017  
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:  
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:  
Zgodnie z § 17 umowy z dnia 04.10.2017 r. zmianie ulega termin wykonania przedmiotu 
zamówienia  
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:  
Pismem z dnia 22.11.2017r. Wykonawca zwrócił się z wnioskiem do Zamawiającego w 
sprawie przedłużenia terminu wykonania przedmiotu inwestycji pn.: "Budowa chodnika w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 904 w miejscowości Aleksandria- etap II". Prośbę swą 
Wykonawca motywował niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (przewlekłe deszcze) 
oraz utrudnionym dostępem do materiałów. Zamawiający uwzględnił wniosek Wykonawcy. 
Wobec czego Zamawiający przedłużył termin zakończenia robót budowlanych do 
14.12.2017r.  
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:  
 

                                                                                  Wójt Gminy Konopiska 

                                                                                      mgr inż. Jerzy Żurek  

 


