Ogłoszenie nr 2022/BZP 00067847/01 z dnia 2022-02-24

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16
1.4.2.) Miejscowość: Pruszków
1.4.3.) Kod pocztowy: 05-800
1.4.4.) Województwo: mazowieckie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.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: 2022/BZP 00067847/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-24 22:45

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00059102/01
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
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:
1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie.
1.2/ Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
Inwestycja obejmuje swym zakresem roboty budowlane na podstawie projektów:
• Budowa dróg gminnych – ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie
w tym:
 budowa jezdni ul. Nowoinżynierskiej (ok 630 m) i ul. Elektrycznej (ok 335m)
 budowa chodników, peronów przystankowych
 budowa jednokierunkowej i dwukierunkowej ścieżki rowerowej
 budowa jednokierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych
 budowa zjazdów indywidualnych i publicznych
 budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3112W ul. Promyka i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 760 ul.
Waryńskiego
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 urządzenie zieleni drogowej,
 budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz wylotem do rzeki Utraty
 budowa sieci oświetlenia drogowego
 budowa przyłącza elektroenergetycznego nN dla zasilania przepompowni wód deszczowych
 budowa kanału technologicznego
 rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 19usunięcie kolizji)
 rozbiórka kolidującego oświetlenia ulicznego
 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 rozbiórka istniejących nawierzchni oraz kolidujących ogrodzeń
• Budowa drogi gminnej 1KDZ wraz z budową mostu przez rzekę Utratę w Pruszkowie
w tym:
 budowa jezdni drogi gminnej o długości około 95m
 budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz odcinków chodnika w obrębie skrzyżowania z DW718,
 budowa fragmentu dwukierunkowej ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania z DW718,
 budowa obiektu mostowego przez rzekę Utratę
 urządzenie zieleni drogowej
 budowa sieci kanalizacji deszczowej
 budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego
 budowa kanału technologicznego
 rozbiórka i budowa sieci gazowej – usunięcie kolizji
 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 rozbiórka istniejących nawierzchni
• Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Mostową i ul. 3 Maja w Pruszkowie
w tym:
 budowa jezdni drogi gminnej o długości około 169 m
 budowa obustronnego chodnika
 budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej
 budowa zjazdów indywidualnych
 budowa skrzyżowania z drogą gminną ul. 3 Maja i drogą gminną ul. Mostową
 urządzenie zieleni drogowej
 budowa sieci kanalizacji deszczowej
 budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego
 budowa kanału technologicznego
 wycinka drzew i krzewów z kolidującą inwestycją
 rozbiórka istniejących nawierzchni
Ponadto, zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 21.08.2019 r.
(zamieszczona na stronie 64 - Projekt zagospodarowania terenu, Budowa dróg gminnych – ul. Nowoinżynierskiej i ul.
Elektrycznej w Pruszkowie) na obszarze zabytku archeologicznego AZP 58-64/11, przed rozpoczęciem prac budowlanych,
należy wykonać archeologiczne badania wykopaliskowe. W związku z trwającą budową kanalizacji sieci sanitarnej i sieci
wodociągowej, część archeologicznych badań wykopaliskowych została już zlecona w innym zadaniu. Obszar został
pokazany na szkicu i stanowi załącznik do SWZ.
Wykonawca winien zapewnić i wykonać na swój koszt:
 projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z jej wprowadzeniem w terenie
 zasilenie w energię elektryczną placu budowy
 19szt. tablic z nazwami ulic wg wzoru Tablic SIM- Pruszków na 9 słupkach
 tyczenie + inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 plan BIOZ (o ile jest wymagany przepisami)
 kamerowanie kanalizacji deszczowej po zakończonych robotach
 rekultywacja trawników zniszczonych w wyniku przeprowadzonych robót
W ramach umowy Wykonawca powinien dokonać przedłużenia terminu wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu na
drodze wojewódzkiej (o ile będzie to konieczne).
Ponadto w wycenie oferty należy przewidzieć koszty technologiczne wykonania robót np. koszty wyłączenia sieci
energetycznych i zabezpieczenia agregatów prądotwórczych.
Zadanie inwestycyjne zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach
• „ZIELONE PŁUCA MAZOWSZA - ROZWÓJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ W GMINACH POŁUDNIOWO- ZACHODNIEJ
CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA .
• RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
Z uwagi na dofinansowania zewnętrzne, Zamawiający ustala termin wykonania ścieżki rowerowej w ul. Nowoinżynierskiej na
odcinku od ul. Promyka do ul. Elektrycznej na 15.09.2022 r.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy oraz tabelę podziału kosztów wypełnioną wg. wzoru
otrzymanego od Zamawiającego
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa.
Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określają: projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary
robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekty stałej organizacji ruchu, które stanowią integralną część
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Umowy.
Po zmianie:
1.1/ Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie.
1.2/ Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
Inwestycja obejmuje swym zakresem roboty budowlane na podstawie projektów:
• Budowa dróg gminnych – ul. Nowoinżynierskiej i ul. Elektrycznej w Pruszkowie
w tym:
 budowa jezdni ul. Nowoinżynierskiej (ok 630 m) i ul. Elektrycznej (ok 335m)
 budowa chodników, peronów przystankowych
 budowa jednokierunkowej i dwukierunkowej ścieżki rowerowej
 budowa jednokierunkowej ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych
 budowa zjazdów indywidualnych i publicznych
 budowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3112W ul. Promyka i przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 760 ul.
Waryńskiego
 urządzenie zieleni drogowej,
 budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym oraz wylotem do rzeki Utraty
 budowa sieci oświetlenia drogowego
 budowa przyłącza elektroenergetycznego nN dla zasilania przepompowni wód deszczowych
 budowa kanału technologicznego
 rozbiórka i budowa sieci elektroenergetycznych nN i SN 19usunięcie kolizji)
 rozbiórka kolidującego oświetlenia ulicznego
 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 rozbiórka istniejących nawierzchni oraz kolidujących ogrodzeń
• Budowa drogi gminnej 1KDZ wraz z budową mostu przez rzekę Utratę w Pruszkowie
w tym:
 budowa jezdni drogi gminnej o długości około 95m
 budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi gminnej oraz odcinków chodnika w obrębie skrzyżowania z DW718,
 budowa fragmentu dwukierunkowej ścieżki rowerowej w obrębie skrzyżowania z DW718,
 budowa obiektu mostowego przez rzekę Utratę
 urządzenie zieleni drogowej
 budowa sieci kanalizacji deszczowej
 budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia drogowego
 budowa kanału technologicznego
 rozbiórka i budowa sieci gazowej – usunięcie kolizji
 wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją
 rozbiórka istniejących nawierzchni
• Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Mostową i ul. 3 Maja w Pruszkowie
w tym:
 budowa jezdni drogi gminnej o długości około 169 m
 budowa obustronnego chodnika
 budowa dwukierunkowej ścieżki rowerowej
 budowa zjazdów indywidualnych
 budowa skrzyżowania z drogą gminną ul. 3 Maja i drogą gminną ul. Mostową
 urządzenie zieleni drogowej
 budowa sieci kanalizacji deszczowej
 budowa sieci elektroenergetycznej nN oświetlenia ulicznego
 budowa kanału technologicznego
 wycinka drzew i krzewów z kolidującą inwestycją
 rozbiórka istniejących nawierzchni
Ponadto, zgodnie z opinią Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie z dnia 21.08.2019 r.
(zamieszczona na stronie 64 - Projekt zagospodarowania terenu, Budowa dróg gminnych – ul. Nowoinżynierskiej i ul.
Elektrycznej w Pruszkowie) na obszarze zabytku archeologicznego AZP 58-64/11, przed rozpoczęciem prac budowlanych,
należy wykonać archeologiczne badania wykopaliskowe. W związku z trwającą budową kanalizacji sieci sanitarnej i sieci
wodociągowej, część archeologicznych badań wykopaliskowych została już zlecona w innym zadaniu. Obszar został
pokazany na szkicu i stanowi załącznik do SWZ.
Wykonawca winien zapewnić i wykonać na swój koszt:
 projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót łącznie z jej wprowadzeniem w terenie
 zasilenie w energię elektryczną placu budowy
 19szt. tablic z nazwami ulic wg wzoru Tablic SIM- Pruszków na 9 słupkach
 tyczenie + inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
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 plan BIOZ (o ile jest wymagany przepisami)
 kamerowanie kanalizacji deszczowej po zakończonych robotach
 rekultywacja trawników zniszczonych w wyniku przeprowadzonych robót
W ramach umowy Wykonawca powinien dokonać przedłużenia terminu wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu na
drodze wojewódzkiej (o ile będzie to konieczne).
Ponadto w wycenie oferty należy przewidzieć koszty technologiczne wykonania robót np. koszty wyłączenia sieci
energetycznych i zabezpieczenia agregatów prądotwórczych.
Zamówienie realizowane w ramach projektu: „Zielone płuca Mazowsza – rozwój mobilności miejskiej w gminach
południowo-zachodniej części województwa” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020.
Zadanie pn. „Budowa układu drogowego składającego się z ulicy Nowoinżynierskiej, 1KDZ wraz z budową mostu na
Utracie” umieszczono na zatwierdzonej liście zadań powiatowych i gminnych objętych dofinansowaniem ze środków
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2022 r.
Z uwagi na dofinansowania zewnętrzne, Zamawiający ustala termin wykonania ścieżki rowerowej w ul. Nowoinżynierskiej na
odcinku od ul. Promyka do ul. Elektrycznej na 15.09.2022 r.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy kosztorys ofertowy oraz tabelę podziału kosztów wypełnioną wg. wzoru
otrzymanego od Zamawiającego
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa.
Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określają: projekty budowlano - wykonawcze, przedmiary
robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, projekty stałej organizacji ruchu, które stanowią integralną część
Umowy.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

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

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-03-03 09:00
Po zmianie:
2022-03-10 09:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-03-03 11:00
Po zmianie:
2022-03-10 11:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-04-01
Po zmianie:
2022-04-08
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