
Ogłoszenie nr 560148286-N-2020 z dnia 10-08-2020 r.

Rybnik: Przebudowa placu zabaw w parku im. H. Czempiela
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: 529417-N-2020
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 510088158-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, Krajowy numer
identyfikacyjny 27150551400000, ul. ul. Pod Lasem  64, 44-210  Rybnik, woj.
śląskie, państwo Polska, tel. 32 4248838, e-mail
zamowienia.publiczne@zielen.rybnik.pl, faks 32 4249326.
Adres strony internetowej (url): http://zielen.rybnik.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa placu zabaw w parku im. H. Czempiela

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP.261.4.2020

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 przebudowa placu zabaw w parku im. H.
Czempiela zlokalizowanego w Rybniku przy ulicy Barbary. Ogólny zakres
robót: 1. Roboty montażowe - niwelacja terenu, - prace pomiarowe



powierzchniowych robót ziemnych, - prace ziemne (korytowanie podłoża
wraz z wywozem, wykonanie warstwy podsypkowej, podbudowy z kruszyw,
wykonanie dołów fundamentowych, posadowienie fundamentów
prefabrykowanych oraz wylewanych, zasypywanie dołów z zagęszczeniem), -
wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i nawierzchni z tworzyw
sztucznych, - montaż urządzeń zabawowych, elementów małej architektury
ogrodniczej oraz piaskownicy, - wznoszenie ogrodzenia. 2. Nasadzenia
roślinne, wykonanie trawników - przygotowanie terenu pod trawnik oraz
nasadzenia stałe (oczyszczenie terenu z gruzu i zanieczyszczeń, wymiana
gruntu rodzimego na ziemię urodzajną, zaprawienie dołów ziemią
urodzajną), - założenie trawnika z siewu po uprzednim nawiezieniu terenu
oraz użyciu kompostu, - wykonanie nasadzeń żywopłotowych z grabu wraz z
rozłożeniem kory, - zasadzenie drzewa z gatunku buk czerwony.
Szczegółowy zakres prac precyzuje projekt budowlany, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, które to
dokumenty stanowią załącznik do SIWZ. Opisany w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót zakres
prac obejmujący demontaże istniejącej infrastruktury placu zabaw leży po
stronie Zamawiającego i nie został ujęty w przedmiarze robót. Stosownie do
Pozwolenia nr K/1359/2019 na prowadzenie prac konserwatorskich przy
zabytku będącym wpisanym do rejestru parkiem, ogrodem lub inną formą
zaprojektowanej zieleni wydanego przez Śląskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Katowicach Wykonawca zobowiązany jest do
ustanowienia kierownictwa budowy przez osobę posiadającą kwalifikacje, o
których mowa w art. 37b ust.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami. Ogólne wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu
zamówienia: 1. Podbudowę z kruszyw należy wykonać z nowego materiału
naturalnego. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania materiałów z
odzysku (korytowania i rozbiórek) oraz z recyclingu. 2. Zgodnie z art. 30
ust. 5 Ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne
opisywane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o
zamiarze wykorzystania innych materiałów lub urządzeń niż wskazane w
projekcie , co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w
okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane do badań prowadzonych przez
Zamawiającego. Wybrany rodzaj materiału musi być zaakceptowany przez
Zamawiającego. Termin usunięcia wad: do 14 dni liczone od powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie. Termin usunięcia wad: do 14
dni liczone od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wadzie.
Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji
na wykonane roboty i zastosowane materiały. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna się od daty odbioru i przekazania całego przedmiotu umowy.

II.4) Główny kod CPV: 45221110-6
Dodatkowe kody CPV:

45233253-7,
45236210-5,
45342000-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia



publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
60 dni od daty zawarcia umowy tj. od 21.05.2020 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/07/2020
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę spowodowane
wpływem okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19. (Na podstawie
art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.568 z dnia 31.03.2020
r.))
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:


