
Ogłoszenie nr 359728 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Opole:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 349808 - 2016

Data: 23/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 12652800000, ul. ul. Oleska  127, 45231  

Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 591 800, e-mail przetargi@zdw.opole.pl, faks 774 581 352.

Adres strony internetowej (url): www.bip.zdw.opole.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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: 08/12/2016, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 21/12/2016, godzina: 10:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.6)
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W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: Termin otwarcia ofert: 8.12.2016 r., godz. 10:15. ...

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: Termin otwarcia ofert: 21.12.2016 r., godz. 10:15. ...

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 9)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1. Zgodnie z zapisami art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień

publicznych (ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 22 czerwca

2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz.

1020) zamawiający zobowiązuje wykonawcę lub podwykonawcę, przy realizacji przedmiotowego zadania, do

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wymienione poniżej: 1) Dla branży

drogowej: - roboty pomiarowe, - prace budowlano-montażowe branży drogowej dotyczące drogi, poboczy,

zjazdów, - wycięcie drzew i krzewów, - usunięcie humusu, - roboty rozbiórkowe, - roboty ziemne, - prace

budowlano-montażowe dotyczące przepustów, - umocnienie dna i skarp rowów, - wykonanie podbudów

drogowych, - wykonanie nawierzchni drogowych, - roboty wykończeniowe, - układanie krawężników i

obrzeży, - wykonanie zjazdów, - wykonanie oznakowania poziomego oraz montaż oznakowania pionowego,

- montaż i ustawianie tablic informacyjnych, 2) Dla branży mostowej: - roboty pomiarowe, - roboty

rozbiórkowe, - prace budowlano-montażowe dotyczące fundamentowania, - prace związane z

zabezpieczeniem wykopów (ścianki szczelne), - pace zbrojarskie, - prace betonowe, - roboty ziemne, -

układanie i montaż wszelkich elementów prefabrykowanych, - wbudowanie mas i elementów izolacyjnych, -

wbudowanie dylatacji, - wykonanie powłok ochronnych i zabezpieczających, - montaż elementów

wyposażenia obiektów tj. balustrad, barier, - montaż elementów odwadniających, - montaż znaków

wysokościowych (reperów) oraz pomiarowych (stacja hydrologiczna), - wykonanie schodów skarpowych, -

roboty dotyczące umocnień stożków przyczółkowych oraz dna i skarp cieku, - wszelkie roboty drogowe w

obrębie obiektów mostowych, - roboty związane z montażem tymczasowego mostu składanego (most

objazdowy), - prace budowlano-montażowe dotyczące przepustów, - prace budowlane towarzyszące 3) Dla

branży telekomunikacyjnej: - demontaż elementów istniejących (kable, słupy), - wszelkie prace dot. budowy

i montażu elementów sieci telekomunikacyjnej(słupy, kable, zawiesia, uchwyty, złącza, uziomy), - wykonanie

pomiarów końcowych 4) Dla branży sanitarnej (kanalizacja deszczowa i sanitarna): - prace związane z

wyznaczaniem trasy kanalizacji, - wszelkie prace dotyczące budowy i montażu elementów kanalizacji, w tym

roboty ziemne, montażowe, oraz roboty budowlane towarzyszące, - wykonanie prób szczelności, - prace

związane z zabezpieczeniem istniejącego wodociągu (wydłużenie rur osłonowych, montaż nowych rur

osłonowych), 5) Dla branży elektroenergetyczne i oświetleniowej: - wszelkie prace demontażowe, - prace
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związane z wyznaczaniem trasy, - wszelkie prace dotyczące budowy i montażu elementów sieci

elektroenergetycznej i oświetleniowej, w tym roboty ziemne, montażowe, oraz roboty budowlane

towarzyszące, - wykonanie pomiarów końcowych Osoby wykonujące czynności wymienione owyżej,

niezbędne do realizacji robót, muszą być zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie

umowę o pracę, w sposób określony w art. 22 §1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.

z 2014 po z. 1502 z późn. zm.). Powyższy wymóg nie jest wymagany w przypadku, gdy wyżej wymienione

czynności (przez cały okres realizacji zamówienia) będą powierzone osobom fizycznym prowadzącym

działalność gospodarczą, które będą wykonywać wyżej wymienione czynności osobiście na podstawie

łączącego je z wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić

zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób

wykonujących czynności wymienione w punkcie 1, co do których zamawiający wymaga zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.

U. z 2014 poz. 1502 z późn. zm.)
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