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Ogłoszenie nr 540103702-N-2020 z dnia 15-06-2020 r.
Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 549405-N-2020
Data: 10/06/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, Krajowy numer identyfikacyjny
27628565500000, ul. ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32
4227478, 4227874, e-mail ZDP@POWIATRYBNICKI.PL, faks 324 227 479.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: II.4)
W ogłoszeniu jest: 1. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia realizowane
będą w dwóch etapach: a) Etap I – obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego na
całej sieci dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu Rybnickiego posiadających
oznakowanie poziome (za wyjątkiem odcinków dróg wskazanych przez Zamawiającego w
protokole przekazania robót np. przeznaczonych do remontu). Termin wykonania etapu I
określono maksymalnie na 50 dni od daty podpisania umowy. b) Etap II – obejmuje wykonanie
oznakowania poziomego na drogach na podstawie doraźnych pisemnych zleceń. W ramach
etapu II wykonywane będą między innymi: oznakowanie poziome na wyremontowanych
odcinkach dróg, oznakowanie poziome wprowadzane na podstawie projektów zmiany
organizacji ruchu. Terminy wykonywania zleceń będą określane każdorazowo przez
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Zamawiającego na co najmniej 2 tygodnie licząc od dnia przekazania zlecenia do realizacji
Wykonawcy, chyba że Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi inny termin. Prace
w ramach etapu II będą wykonywane w okresie od podpisania umowy do 30.11.2020 r. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie: cienkowarstwowe
oznakowanie poziome dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych 15600m2, oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne z zastosowaniem
kulek szklanych (kolor biały - 950m2, czerwony - 120m2, niebieski - 1m2), oznakowanie
grubowarstwowe chemoutwardzalne na gładko z zastosowaniem kulek szklanych - 21m2,
wykonanie piktogramu znaku A-17 ręcznie na gładko w technologii grubowarstwowe
chemoutwardzalne - 2 szt., bezinwazyjne usuwanie istniejącego oznakowania poziomego 110m2, montaż separatora łańcuchowego barwy żółtej o wysokości z przedziału 100-120mm 30mb, montaż punktowych elementów odblaskowych aluminiowych z trzpieniem o
odbłyśniku dwustronnym dwubarwnym i jednobarwnym - 1 szt. oraz najezdniowych
wielokierunkowych w kolorze białym o śr. 102mm - 1 szt. 3. Szczegółowy zakres robót
zawiera formularz przedmiaru robót (Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że
podane w SIWZ (w formularzu przedmiaru robót) ilości robót są wielkościami
szacunkowymi. Z tytułu złożenia zamówień w ilości mniejszej lub większej niż określone w
SIWZ, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 4.
Wymagania wobec materiałów określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(Załącznik nr 8 do SIWZ). 5. Określa się następujące minimalne okresy gwarancji i rękojmi
na wykonane roboty: a) 12 miesięcy w przypadku wykonania odnowy oznakowania
cienkowarstwowego dróg b) 36 miesięcy w przypadku wykonania oznakowania
grubowarstwowego oraz montażu punktowych elementów odblaskowych i separatorów
łańcuchowych. 6. Wykaz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu
Rybnickiego stanowi Załączniki nr 9 do SIWZ, mapę dróg stanowi Załączniki nr 10 do SIWZ.
7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami technicznymi
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego. 8. Zamawiający udostępni wykonawcy zatwierdzony
projekt organizacji ruchu pod nazwą "Projekt uproszczony zmiany organizacji ruchu.
Schematy oznakowania robót związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich
administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach". Wykonawca na co
najmniej siedem dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu ma
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obowiązek zawiadomić Marszałka Województwa Śląskiego, Komendanta Wojewódzkiego
Policji, właściwego Starostę oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach o terminie jej
wprowadzenia. 9. Informujemy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 10. Na podstawie art. 29 ust 3a,
zamawiający określa obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia pracownicy fizyczni wykonujący prace związane z odnową, wykonaniem i usuwaniem
oznakowania poziomego. Wykonawca jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o
podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na
umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe
informacje dotyczące obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu
przeprowadzenia kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych
Postanowień Umowy stanowiących Załączniki nr 7 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Roboty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
realizowane będą w dwóch etapach: a) Etap I – obejmuje wykonanie odnowy oznakowania
poziomego na całej sieci dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu
Rybnickiego posiadających oznakowanie poziome (za wyjątkiem odcinków dróg
wskazanych przez Zamawiającego w protokole przekazania robót np. przeznaczonych do
remontu). Termin wykonania etapu I określono maksymalnie na 50 dni od daty podpisania
umowy. b) Etap II – obejmuje wykonanie oznakowania poziomego na drogach na
podstawie doraźnych pisemnych zleceń. W ramach etapu II wykonywane będą między
innymi: oznakowanie poziome na wyremontowanych odcinkach dróg, oznakowanie
poziome wprowadzane na podstawie projektów zmiany organizacji ruchu. Terminy
wykonywania zleceń będą określane każdorazowo przez Zamawiającego na co najmniej 2
tygodnie licząc od dnia przekazania zlecenia do realizacji Wykonawcy, chyba że
Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą określi inny termin. Prace w ramach etapu II
będą wykonywane w okresie od podpisania umowy do 30.11.2020 r. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje wykonanie robót w zakresie: cienkowarstwowe oznakowanie
poziome dróg farbą akrylową białą z zastosowaniem kulek szklanych - 15600m2,
oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne strukturalne z zastosowaniem kulek
szklanych (kolor biały - 950m2, czerwony - 120m2, niebieski - 1m2), oznakowanie
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grubowarstwowe chemoutwardzalne na gładko z zastosowaniem kulek szklanych 21m2, wykonanie piktogramu znaku A-17 ręcznie na gładko w technologii
grubowarstwowe chemoutwardzalne - 2 szt., bezinwazyjne usuwanie istniejącego
oznakowania poziomego - 110m2, montaż separatora łańcuchowego barwy żółtej o
wysokości z przedziału 100-120mm - 30mb, montaż punktowych elementów
odblaskowych aluminiowych z trzpieniem o odbłyśniku dwustronnym dwubarwnym i
jednobarwnym - 1 szt. oraz najezdniowych wielokierunkowych w kolorze białym o śr.
102mm - 1 szt. 3. Szczegółowy zakres robót zawiera formularz przedmiaru robót
(Załącznik nr 2 do SIWZ). Zamawiający zastrzega, że podane w SIWZ (w formularzu
przedmiaru robót) ilości robót są wielkościami szacunkowymi. Z tytułu złożenia
zamówień w ilości mniejszej lub większej niż określone w SIWZ, Wykonawcy nie będą
przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 4. Wymagania wobec
materiałów określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 8 do
SIWZ). 5. Określa się następujące minimalne okresy gwarancji i rękojmi na wykonane
roboty: a) 24 miesiące w przypadku wykonania odnowy oznakowania
cienkowarstwowego dróg b) 36 miesięcy w przypadku wykonania oznakowania
grubowarstwowego oraz montażu punktowych elementów odblaskowych i separatorów
łańcuchowych. 6. Wykaz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez ZDIR Powiatu
Rybnickiego stanowi Załączniki nr 9 do SIWZ, mapę dróg stanowi Załączniki nr 10 do
SIWZ. 7. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z warunkami
technicznymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. 8. Zamawiający udostępni wykonawcy
zatwierdzony projekt organizacji ruchu pod nazwą "Projekt uproszczony zmiany
organizacji ruchu. Schematy oznakowania robót związanych z utrzymaniem dróg
wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach".
Wykonawca na co najmniej siedem dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu ma obowiązek zawiadomić Marszałka Województwa Śląskiego,
Komendanta Wojewódzkiego Policji, właściwego Starostę oraz Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Katowicach o terminie jej wprowadzenia. 9. Informujemy, że zgodnie z
art. 30 ust. 5 ustawy, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne z
opisanymi przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego
dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
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zamawiającego. 10. Na podstawie art. 29 ust 3a, zamawiający określa obowiązek
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności
w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia - pracownicy fizyczni wykonujący prace
związane z odnową, wykonaniem i usuwaniem oznakowania poziomego. Wykonawca
jest obowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób
wykonujących wyżej wskazane czynności. Szczegółowe informacje dotyczące
obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sposobu przeprowadzenia
kontroli przez zamawiającego zostały zawarte w § 10 Istotnych Postanowień Umowy
stanowiących Załączniki nr 7 do SIWZ.
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