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Ogłoszenie nr 560139408-N-2019 z dnia 09-07-2019 r.
Jedlińsk: Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem
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: 213165-N-2019
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510064060-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jedlińsk, Krajowy numer identyfikacyjny 67022376400000, ul. ul.
Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 483 213 087, e-mail
jedlinsk@jedlinsk.pl, faks 483 213 021.
Adres strony internetowej (url): www.jedlinsk.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.271.05.2019
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 wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,, BUDOWA ULICY
LIPOWEJ W JEDLIŃSKU Z OŚWIETLENIEM ’’ polegającego na: -wykonaniu robót
budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową polegających na budowie dróg i
oświetlenia - uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych decyzji/pozwoleń
administracyjno-prawnych o ile takie będą wymagane do realizacji zadania -zapewnienie obsługi
geodezyjnej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności
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geodezyjnych obowiązujących w budownictwie W ramach realizacji zadania jest wykonanie:
inwestycji drogowej tj. jest budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem na działkach nr ewid.
33/6 i 35/4, stanowiące własność gminy Jedlińsk, o uregulowanym stanie prawnym (posiadające
księgę wieczystą). Zakres robót drogowych obejmuje budowę ciągu pieszo – jezdnego, który
posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej, lewostronne pobocze oraz
zjazdy na posesję wykonane z kostki betonowej. Wraz z budową nowej nawierzchni zostanie
wykonane oświetlenie uliczne. Długość odcinka nowej nawierzchni jezdni wynosi 181,92m. Ulica
jest drogą bez przejazdu tzw. ,,ślepą uliczką’’, dlatego będzie wykorzystywało się istniejący plac do
zawracania. Konstrukcja nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego: a) warstwa ścieralna z kostki
brukowej betonowej wibroprasowanej dla KR2 gr. 8cm b) podsypka cementowo – piaskowa 1:4
gr.3cm. c) górna warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63mm gr. 20cm d) ulepszone podłoże z CBGM 0/11,2 C 1,5/2,0 gr. 15cm e) podłoże
o grupie nośności G1. Pobocze dla tej drogi oraz zjazdy na posesje zaprojektowano z kostki
betonowej wibroprasowanej tak jak nawierzchnia jezdni ciągu pieszo – jezdnego. Odwodnienie. Dla
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem, woda
opadowa z jezdni i pobocza zostanie odprowadzona powierzchniowo do projektowanego ścieku i
dalej do istniejącego cieku w drodze gminnej. Przedmiotem inwestycji jest budowa oświetlenia
ulicznego na budowie ulicy Lipowej w Jedlińsku. Projektuje się montaż 6 słupów stalowych
ocynkowanych ogniowo o minimalnej grubości ścianki 4mm o wysokości 6m, o przekroju okrągłym
montowane na fundamencie betonowym. W przedmiotowych słupach, zostaną zamontowane złącza
IZK oraz topikowe zabezpieczenia 6A. Na słupach zostaną zamontowane wysięgniki rurowe o
wymiarach 1,0x1,0x0° wraz z nowymi oprawami LED o parametrach podanych w dokumentacji
projektowej branży elektrycznej. Kable oświetleniowe zostaną ułożone bezpośrednio w ziemi na
głębokości 0,7m. Razem z kablami zostanie ułożona bednarka FeZn 25x4 i podłączona masa
każdego słupa. Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym kable zostaną osłonięte rurami DVK
75 o długości po 0,5m z każdej strony skrzyżowania. Zostanie również zdemontowany istniejący
słup linii napowietrznej nr 3 i zamontowany w nowej lokalizacji. Zostanie przestawiony o 70cm.
Ponadto w trakcie prowadzonych prac istniejące przyłącze napowietrzne zostanie wymienione na
nowe. 2. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Lipowej w Jedlińsku z oświetleniem. 2.1.
Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: I. Roboty
przygotowawcze: -Roboty pomiarowe, inwentaryzacja powykonawcza II. Roboty ziemne : -Wykopy
związane z korytowaniem pod konstrukcję jezdni, wraz z odwiezieniem nadmiaru urobku na
odległość do 5km w miejsce wskazane przez Inwestora - Wykonanie nasypów z dowiezionego
piasku drogowego. III. Podbudowa - Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni: jezdnia, pobocze i zjazdy. - Wykonanie warstwy odsączającej z piasku
grubości 5cm pod konstrukcję nawierzchni - Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z CBGM
0/11,2mm kl. C 1,5/2,0 gr. 15cm - Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/63mm gr. 20cm pod konstrukcję nawierzchni. IV. Nawierzchnia Wykonanie warstwy ścieralnej z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm pod
konstrukcję jezdni, pobocza i zjazdów na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3cm. V. Roboty
wykończeniowe - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - zasuwy wodociągowe wraz z
wymianą kołnierzy na nowe. - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: - studnie kanalizacji
sanitarnej wraz z założeniem pierścieni odciążających. -Regulacja urządzeń uzbrojenia
podziemnego: - studnie kanalizacji telefonicznej. - Regulacja urządzeń uzbrojenia podziemnego: zasuwy gazowe. - Zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwudzielnymi ø 160 np.
typu Arot. VI. Organizacja i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - Wykonanie oznakowania
pionowego. VII. Oświetlenie uliczne. - Wykonanie kablowej linii nn oświetlenia drogowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączonym do SIWZ Projekcie ,
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót
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II.4) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
45111200-0,
45233220-7,
45232100-3,
45233290-8,
45316100-6
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa
ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 25.03.2019 do 28.06.2019

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/06/2019
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
na podstawie protokołu konieczności z dnia 10.06.2019r w sprawie robót zaniechanych i dodatkowych
oraz na podstawie &12 ust. 4 pkt. 1ppkt. a umowy z dnia 25.03.2019 i rozdziału 16 SIWZ pkt 16.3
zmiania się ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy)
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
konieczność zaniechania niektórych robót ujętych w przedmiocie zamówienia i wykonania innych
nieujętych w zamówieniu a koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
wartość robót zaniechanych netto 11120,00 PLN wartość robót koniecznych do wykonania netto
33861,46 PLN Wynagrodzenie wykonawcy po zmianie netto 175426,49 PLN
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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