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Miejski Zarząd Usług Komunalnych
INFORMUJE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Rekultywacja i zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele

rekreacyjno-sportowe w systemie zaprojektuj i wybuduj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 768790-N-2020
Data: 31/12/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miejski Zarząd Usług Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 27104821200000, ul. ul. Strzelców
Bytomskich , 44-109 Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 2310031, 3350444, e-mail mzuk@mzuk.pl,
faks 322 310 032.
Adres strony internetowej (url): www.mzuk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu 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:Zamówienie obejmuje:
Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania i budowy rekultywacji i zagospodarowania terenów zielonych przy
ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe działki nr obręb 289/5, 291/4 obręb Łąki Kłodnickie.
Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie: 1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego
obejmujacego: - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu; - projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, - uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien,
pozwolen, opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych; - przygotowanie wniosku i dokonanie
zgłoszenia robót nie wymagajacych pozwolenia na budowe / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe – jesli
wymagane, Dokumentacje projektowa nalezy wykonac w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).
W wersji papierowej dokumentacje nalezy wykonac w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentacje
nalezy wykonac w 1 komplecie. 2. Zakres prac: - uprzatniecie terenu, - nawiezienie ziemi urodzajnej
na projektowany obszar, - wyprofilowanie elementów zieleni rekreacyjnej, - wyprofilowanie terenu
przeznaczonego pod trawniki, - wykonanie drenazu powierzchniowego odprowadzajacego wody
powierzchniowe, - wykonanie zraszacza cisnieniowego na zagospodarowanym terenie, - ułozenie warstwy
ziemi urodzajnej na obszarze przeznaczonym na trawniki, - przygotowanie gruntu do siewu traw, - zasiew traw
i ich pielegnacja. Wszystkie prace zostana wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, według opracowanego
projektu budowlano – wykonawczego. Integralna czescia niniejszej specyfikacji sa: 1. Program funkcjonalno –
uzytkowy; 2. Załacznik graficzny – lokalizacja. Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowia
komplet. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy
dokumentacji oraz uwagi z SIWZ nalezy rozpatrywac łacznie. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania
na urzadzenia techniczne i materiały z podaniem producenta nalezy traktowac jako odniesienie
do oczekiwanych przez Zamawiajacego parametrów technicznych i uzytecznych oraz przykładowe ze wzgledu
na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych, a zwłaszcza art.29 do 31. Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania równowazne do opisanych www. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy Pzp. Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacji
rozwiazania z zachowaniem odpowiednich równowaznych parametrów technicznych dla osiagniecia
oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez
projektanta i Zamawiajacego. Istotne warunki zamówienia. I. Dla prac projektowych: 1. Dokumentacje
projektowa nalezy opracowac w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany lub dokumentacje
niezbedna do zgłoszenia robót nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do dalszych
prac. Wykonawca winien uzyskac od Zamawiajacego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu. 2.
Projekt musi zawierac wszystkie branze, jakie beda wynikac z zakresu projektu. Projekt powinien zawierac
czesc opisowa (opis techniczny dla poszczególnych branz, wymagane prawem uzgodnienia), czesc



rysunkowa (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe). Dokumentacje projektowa nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pozostałymi dokumentami Zamawiajacego, Umowa,
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn.
zm.), a takze zgodna z wszelkimi aktami prawnymi własciwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa winna byc opracowana przez uprawnionych projektantów oraz winna spełniac wymagania PFU.
Roboty powinny byc zaprojektowane zgodnie z obowiazujacym prawem, wymaganiami Zamawiajacego,
praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika. Nalezy przyjac rozwiazania zapewniajace prosta,
niezawodna eksploatacje przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najnizszych kosztach
eksploatacji. 3. Przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagajacych pozwolenia
na budowe / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe – jesli wymagane. II. Dla robót budowlanych: 1.
Zachowanie szczególnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie istniejacego drzewostanu oraz
systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni wykonywac recznie. 2.
Do wykonania robót nalezy stosowac materiały okreslone w specyfikacji technicznej, posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa, zharmonizowana specyfikacje techniczna, ocene i weryfikacje stałosci własciwosci
uzytkowych wyrobu, deklaracje własciwosci uzytkowych, znak budowlany, znak CE lub równorzedny
dokument zgodny z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 881
z pózn. zm.) 3. Prace winny byc realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów
i urzadzen. Sprzet uzywany do realizacji robót winien byc zgodny z instrukcja producenta. 4. Wykonawca jest
zobowiazany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz
zatwierdzic w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.
5. Wykonawca robót ogólnobudowlanych do wykonania prac zatrudni kierownika budowy z odpowiednimi
uprawnieniami. 6. Odbiór koncowy zostanie dokonany przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego
z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosci wykonanych robót na podstawie przedstawionych
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacja
techniczna oraz przedmiarami robót. 7. Z odbioru zostanie sporzadzony protokół odbioru robót. Do odbioru
Wykonawca zobowiazany jest przedstawic nastepujace dokumenty: - oswiadczenie kierownika budowy
o zgodnosci wykonania robót z projektem budowlanym, - operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem
zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach, - protokoły z pomiarów i badan,
- dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje techniczna zastosowanych materiałów budowlanych, -
wpis do dziennika budowy, jesli wymagany. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiazany jest do: 1.
Stałego utrzymania porzadku i ładu na terenie budowy, 2. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia
materiałów niezbednych do wykonania prac, 3. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, 4. Udziału w odbiorach robót zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
odbiorach czastkowych i udziału w odbiorze koncowym. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie
z Polityka Bezpieczenstwa Pracy oraz Polityka Srodowiskowa obowiazujacymi w MZUK.* Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania zasad srodowiskowych, bezpieczenstwa i higieny pracy dla dostawców
towarów, usług i robót budowlanych obowiazujacych w MZUK.* *dokumenty dostepne na stronie internetowej
www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 12 maksymalnie 24
miesiecznej gwarancji/rekojmi pielegnacji wykonanych trawników liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad. W okresie trwania i w ramach udzielonej gwarancji/rekojmi pielegnacji
wykonanych trawników Wykonawca, na własny koszt i rachunek, bedzie zobowiazany do: 1.Pielegnacji
wykonanych trawników, polegajacej na: - podlewanie (czestotliwosc uzalezniona od warunków
atmosferycznych); - odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne w zaleznosci od potrzeb; - dosiewanie trawy
w miejscach wypadów w zaleznosci od potrzeb; - uzupełnianie ziemi w zaleznosci od potrzeb; - nawozenie
(wiosna, lato); - koszenie zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 8 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (przez
cały okres obowiazywania gwarancji/rekojmi). W czasie pielegnacji trawników Wykonawce obowiazuje biezaca
kontrola. Zamawiajacy moze wezwac Wykonawce do, np. wymiany uszkodzonego trawnika. Podczas okresu
pielegnacji Wykonawca pozostaje w biezacym kontakcie z Zamawiajacym. Po upływie okresu pielegnacji
nastapi protokolarne jej przekazanie Zamawiajacemu. Wymagany termin gwarancji pielegnacji trawników: min.
12 miesiecy maks. 24 miesiace - liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad. Wymagany
termin rekojmi pielegnacji trawników: min. 12 miesiecy maks. 24 miesiace - liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad. Wymagany termin gwarancji robót budowlanych min. 36 miesiecy max. 60
miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robót budowlanych bez wad. Wymagany termin rekojmi robót
budowlanych min. 36 miesiecy max. 60 miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robót budowlanych bez
wad.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu 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:Zamówienie obejmuje: Wykonanie prac w zakresie zaprojektowania i budowy rekultywacji
i zagospodarowania terenów zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe działki nr
obręb 289/5, 291/4 obręb Łąki Kłodnickie. Zamawiający przewiduje docelowe przeznaczenie terenów



zielonych przy ul. Kujawskiej w Gliwicach na cele rekreacyjno-sportowe - do nauki gry w golfa jako Putting
Green. Inwestycja swoim zakresem obejmowac bedzie: 1. Opracowanie kompletnego projektu budowlanego
obejmujacego: - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu; - projekt budowlany, projekt wykonawczy,
specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, - uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien,
pozwolen, opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych; - przygotowanie wniosku i dokonanie
zgłoszenia robót nie wymagajacych pozwolenia na budowe / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe – jesli
wymagane, Dokumentacje projektowa nalezy wykonac w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (CD).
W wersji papierowej dokumentacje nalezy wykonac w 4 egzemplarzach. W wersji elektronicznej dokumentacje
nalezy wykonac w 1 komplecie. 2. Zakres prac: - uprzatniecie terenu, - nawiezienie ziemi urodzajnej
na projektowany obszar, - wyprofilowanie elementów zieleni rekreacyjnej, - wyprofilowanie terenu
przeznaczonego pod trawniki, - wykonanie drenazu powierzchniowego odprowadzajacego wody
powierzchniowe, - wykonanie zraszacza cisnieniowego na zagospodarowanym terenie, - ułozenie warstwy
ziemi urodzajnej na obszarze przeznaczonym na trawniki, - przygotowanie gruntu do siewu traw, - zasiew traw
i ich pielegnacja. Wszystkie prace zostana wykonane zgodnie ze sztuka budowlana, według opracowanego
projektu budowlano – wykonawczego. Integralna czescia niniejszej specyfikacji sa: 1. Program funkcjonalno –
uzytkowy; 2. Załacznik graficzny – lokalizacja. Uwaga: Wszystkie elementy składowe dokumentacji stanowia
komplet. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji przedmiotu zamówienia, wszystkie elementy
dokumentacji oraz uwagi z SIWZ nalezy rozpatrywac łacznie. Przedstawione w ww. dokumentach wskazania
na urzadzenia techniczne i materiały z podaniem producenta nalezy traktowac jako odniesienie
do oczekiwanych przez Zamawiajacego parametrów technicznych i uzytecznych oraz przykładowe ze wzgledu
na zasady ustawy Prawo zamówien publicznych, a zwłaszcza art.29 do 31. Zamawiajacy dopuszcza
rozwiazania równowazne do opisanych www. dokumentach norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy Pzp. Oznacza to, ze Wykonawcy moga zaproponowac inne niz wyszczególnione w dokumentacji
rozwiazania z zachowaniem odpowiednich równowaznych parametrów technicznych dla osiagniecia
oczekiwanej funkcjonalnosci całego układu bedacego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien, w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez
projektanta i Zamawiajacego. Istotne warunki zamówienia. I. Dla prac projektowych: 1. Dokumentacje
projektowa nalezy opracowac w podziale na projekt koncepcyjny oraz projekt budowlany lub dokumentacje
niezbedna do zgłoszenia robót nie wymagajacych pozwolenia na budowe. Przed przystapieniem do dalszych
prac. Wykonawca winien uzyskac od Zamawiajacego zatwierdzenie koncepcji zagospodarowania terenu. 2.
Projekt musi zawierac wszystkie branze, jakie beda wynikac z zakresu projektu. Projekt powinien zawierac
czesc opisowa (opis techniczny dla poszczególnych branz, wymagane prawem uzgodnienia), czesc
rysunkowa (proj. zagospodarowania terenu, rysunki branzowe). Dokumentacje projektowa nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU, pozostałymi dokumentami Zamawiajacego, Umowa,
obowiazujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pózn.
zm.), a takze zgodna z wszelkimi aktami prawnymi własciwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi normami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja
projektowa winna byc opracowana przez uprawnionych projektantów oraz winna spełniac wymagania PFU.
Roboty powinny byc zaprojektowane zgodnie z obowiazujacym prawem, wymaganiami Zamawiajacego,
praktyka inzynierska i najlepsza dostepna technika. Nalezy przyjac rozwiazania zapewniajace prosta,
niezawodna eksploatacje przedmiotu zamówienia w długim okresie czasu po najnizszych kosztach
eksploatacji. 3. Przygotowanie wniosku i dokonanie zgłoszenia robót nie wymagajacych pozwolenia
na budowe / uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe – jesli wymagane. II. Dla robót budowlanych: 1.
Zachowanie szczególnej ostroznosci w trakcie wykonywania prac w obrebie istniejacego drzewostanu oraz
systemów korzeniowych drzew. W razie potrzeby prace w sasiedztwie korzeni wykonywac recznie. 2.
Do wykonania robót nalezy stosowac materiały okreslone w specyfikacji technicznej, posiadajace certyfikat
na znak bezpieczenstwa, zharmonizowana specyfikacje techniczna, ocene i weryfikacje stałosci własciwosci
uzytkowych wyrobu, deklaracje własciwosci uzytkowych, znak budowlany, znak CE lub równorzedny
dokument zgodny z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 881
z pózn. zm.) 3. Prace winny byc realizowane zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiałów
i urzadzen. Sprzet uzywany do realizacji robót winien byc zgodny z instrukcja producenta. 4. Wykonawca jest
zobowiazany do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, oraz
zatwierdzic w ZDM projekt organizacji i zabezpieczenia robót w pasie drogowym, o ile zaistnieje taka potrzeba.
5. Wykonawca robót ogólnobudowlanych do wykonania prac zatrudni kierownika budowy z odpowiednimi
uprawnieniami. 6. Odbiór koncowy zostanie dokonany przez Komisje wyznaczona przez Zamawiajacego
z udziałem Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosci wykonanych robót na podstawie przedstawionych
dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z projektem wykonawczym, specyfikacja
techniczna oraz przedmiarami robót. 7. Z odbioru zostanie sporzadzony protokół odbioru robót. Do odbioru
Wykonawca zobowiazany jest przedstawic nastepujace dokumenty: - oswiadczenie kierownika budowy
o zgodnosci wykonania robót z projektem budowlanym, - operat powykonawczy geodezyjny z naniesieniem
zmian na zasoby mapowe Wydziału Geodezji Urzedu Miejskiego w Gliwicach, - protokoły z pomiarów i badan,



- dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje techniczna zastosowanych materiałów budowlanych, -
wpis do dziennika budowy, jesli wymagany. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiazany jest do: 1.
Stałego utrzymania porzadku i ładu na terenie budowy, 2. Oznakowania i odpowiedniego zabezpieczenia
materiałów niezbednych do wykonania prac, 3. Oznakowania i zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót
zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, 4. Udziału w odbiorach robót zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
odbiorach czastkowych i udziału w odbiorze koncowym. Wykonawca zobowiazany jest do zapoznania sie
z Polityka Bezpieczenstwa Pracy oraz Polityka Srodowiskowa obowiazujacymi w MZUK.* Wykonawca
zobowiazany jest do stosowania zasad srodowiskowych, bezpieczenstwa i higieny pracy dla dostawców
towarów, usług i robót budowlanych obowiazujacych w MZUK.* *dokumenty dostepne na stronie internetowej
www.mzuk.pl pod hasłem Polityka ZSZ. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu minimum 12 maksymalnie 24
miesiecznej gwarancji/rekojmi pielegnacji wykonanych trawników liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad. W okresie trwania i w ramach udzielonej gwarancji/rekojmi pielegnacji
wykonanych trawników Wykonawca, na własny koszt i rachunek, bedzie zobowiazany do: 1.Pielegnacji
wykonanych trawników, polegajacej na: - podlewanie (czestotliwosc uzalezniona od warunków
atmosferycznych); - odchwaszczanie mechaniczne i chemiczne w zaleznosci od potrzeb; - dosiewanie trawy
w miejscach wypadów w zaleznosci od potrzeb; - uzupełnianie ziemi w zaleznosci od potrzeb; - nawozenie
(wiosna, lato); - koszenie zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 8 Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (przez
cały okres obowiazywania gwarancji/rekojmi). W czasie pielegnacji trawników Wykonawce obowiazuje biezaca
kontrola. Zamawiajacy moze wezwac Wykonawce do, np. wymiany uszkodzonego trawnika. Podczas okresu
pielegnacji Wykonawca pozostaje w biezacym kontakcie z Zamawiajacym. Po upływie okresu pielegnacji
nastapi protokolarne jej przekazanie Zamawiajacemu. Wymagany termin gwarancji pielegnacji trawników: min.
12 miesiecy maks. 24 miesiace - liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy bez wad. Wymagany
termin rekojmi pielegnacji trawników: min. 12 miesiecy maks. 24 miesiace - liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad. Wymagany termin gwarancji robót budowlanych min. 36 miesiecy max. 60
miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robót budowlanych bez wad. Wymagany termin rekojmi robót
budowlanych min. 36 miesiecy max. 60 miesiecy - liczac od daty odbioru koncowego robót budowlanych bez
wad.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:
2021-01-15, godzina: 11:30,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-01-20, godzina: 11:30,

13-01-2021 r.  Adam Bicz
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

13-01-2021 r.  Tadeusz Mazur
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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