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Ogłoszenie nr 500205503-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.
Karsin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 605757-N-2018
Data: 17/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy w Karsinie, Krajowy numer identyfikacyjny 53966700000, ul. ul. Długa 222, 83440
Karsin, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 873 322, e-mail ug@karsin.pl, faks 586 873 120.
Adres strony internetowej (url): www.karsin.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: I. Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Sieć kanalizacyjna
została zaprojektowana jako grawitacyjno-tłoczna. Przewidziano budowę łącznie około 5,84 km
sieci w tym około 3,31 km sieci grawitacyjnych, około 2,52 km rurociągów tłocznych oraz 4
przepompownie sieciowe. Wybudowana sieć włączy się do istniejącego systemu w miejscowości
Osowo. Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej zastosowane zostaną: • rury kanalizacyjne
Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/ wykonane z litego PVC /wg PNEN1401:1999/, łączone na
kielichy z uszczelką gumową. • Studzienki rewizyjne - przelotowe będą wykonane z rur
betonowych DN1000mm lub PP 425mm. • Studnie należy zaopatrzyć we włazy żeliwne D400
typu ciężkiego. • Dla studni posadowionych w pasach dróg zastosowane zostaną betonowe
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pierścienie odciążające. • Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek zostanie
wykonana w układzie ciśnieniowym z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2 mm. • Przewody
kanalizacji tłocznej będą odprowadzały ścieki z sieciowych przepompowni ścieków. •
Zostanie wykonany kolektora tłocznego z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2 mm, zgrzewany
doczołowo. Sieć zaprojektowano głównie w pasie publicznych i wewnętrznych dróg
gminnych. W miejscach trudnodostępnych przewiduje się przejścia siecią metodą przecisku
sterowanego. Pożądane terminy wykonywania etapów budowy: • Etap I – do 15 października
2018 r. – obejmujący co najmniej 90 % budowy sieci tłocznej i grawitacyjnej w obrębie
geodezyjnym Osowo (bez przepompowni). • Etap II – do 30 kwietnia 2019 r. – obejmujący co
najmniej 90 % budowy sieci kanalizacji tłocznej i grawitacyjnej w obrębie geodezyjnym
Zamość (bez przepompowni). • Etap III - do 15 lipca 2019 r. - pozostałe prace oraz
zakończenie całości zadania. 2. Organizacja robót budowlanych: Z uwagi na fakt, że roboty
wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na obecność różnych istniejących
instalacji, elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej itp. Przed przystąpieniem do
wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie ustalić, przy pomocy
przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg istniejących instalacji w obrębie
placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Po ustaleniu tych informacji należy
sporządzić spis instalacji użytkowanych i wyłączonych z użytkowania. Spis ten powinien
zostać zawarty w protokole podpisanym przez wszystkie strony. Od momentu podpisania
protokołu przez cały okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
tych instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz winien wykonać
wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu pierwotnego.
Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem funkcjonowania tych instalacji.
3. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiary robót opracowane na zlecenie
Zamawiającego stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. 4. Zgodnie ze Wspólnym
Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami:
45230000-8, 45231300-8, 45232440-8. 5. Wykonawca zobowiązany jest do porównania
zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności zobowiązany
jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie. W przypadku
różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i
urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w STWiOR, a
dopiero w następnej kolejności zastosowane w projekcie oraz przedmiarach robót i
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dodatkowych opisach. 6. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć
materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych producentów,
gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych
niż określone w STWiOR i dokumentacji projektowej. Występujące w opracowaniach
nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące, 7. Wykonawcy
zobowiązani są użyć do wykonania zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających
wymaganiom Polskiej Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy
zharmonizowane) oraz innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich stosowanie w
budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 8. Tam, gdzie
na rysunkach, w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robót, Projektach
Budowlano - Wykonawczych lub opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o
których mowa w art. 30 ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów lub rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy,
iż zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę
i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach przedmiotu zamówienia
nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań
jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 9. W przypadku urządzeń, których znaki
towarowe podano w dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający
rozumie zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność nie
będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach technologicznych projektu.
Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić musi także kompatybilność z pozostałymi
materiałami i urządzeniami przyjętymi w zastosowanej technologii. 10. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. II. Zakres prac oraz
odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową obejmuje także: 1.
Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem. 2. Zapewnienie
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dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a
także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Urządzenie terenu
budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów wyłączeń i
włączeń energii elektrycznej. 4. Zapewnienie obecności Kierownika Budowy na terenie
realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót budowlano-montażowych. 5.
Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez
uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i
inwentaryzacji powykonawczej. 6. Zapewnienie stałej obsługi geologicznej ze
sporządzeniem dokumentacji w tym zakresie. 7. Utrzymanie terenu budowy w stanie
wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów,
odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w ustalonych miejscach w
należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.
8. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiającego. 9. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych
prób, badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie odkrywek w
przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 10. Naprawę uszkodzonych, a
zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego. 11. Demontaż, naprawę i
montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów
zagospodarowania terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz wypłatę odszkodowań
(rekompensat) na rzecz osób trzecich – jeśli wystąpią. 12. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku realizacji – naprawienie ich i
doprowadzenie do stanu pierwotnego. 13. Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi
przyłączy. 14. Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie
stanu nawierzchni oraz punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza
budowy, przywrócenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztów z tym
związanych. 15. Odtworzenie i naprawa stanu dróg i chodników, w tym w szczególności:
a) drogi utwardzone tłuczniem drogowym: należy zdjąć tłuczeń drogowy na odpowiednią
szerokość i zhałdować poza pasem drogi (nie dopuszcza się składowania urobku na
drodze) dokładnie odtworzyć stan nawierzchni wraz z zagęszczeniem oraz wykonaniem
odpowiedniego profilu drogi; b) na wszystkie naprawiane drogi Wykonawca udzieli 3
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letniej pisemnej gwarancji oraz zobowiązany będzie dokonywać wraz z
Zamawiającym przeglądów pogwarancyjnych. c) w przypadku uszkodzenia istniejącej
nawierzchni asfaltowej należy ją odtworzyć. 16. Skompletowanie dokumentów
odbiorowych. Inwentaryzacja powykonawcza winna zostać przedstawiona w formie
tabeli z wyszczególnieniem elementów sieci (tj. długości, ilości, itp.) potwierdzonej
przez geodetę. Roboty nie ujęte w przedmiarach i dodatkowych tabelach, a niezbędne
do wykonania należy wkalkulować w cenę oferty. W celu sporządzenia prawidłowej
oferty zaleca się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem
uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia oferty, gdyż
wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny
lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. III. Pozostałe
informacje: 1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający
zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych
ze strony Wykonawcy. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. z
2014r., poz. 1502 ze zm.) wykonujących czynności w zakresie: robót
ogólnobudowlanych. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca
jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a w
razie nie spełnienia ww. warunku nałoży na Wykonawcę karę, o której mowa we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Na realizację
zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki pozabudżetowe. Niniejszy
projekt pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zamość, Gmina Karsin,
współfinansowany jest w ramach działania 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa dla
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ogłoszeniu powinno być: I. Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiot
zamówienia obejmuje: Budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z infrastrukturą
towarzyszącą. Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana jako grawitacyjno-tłoczna.
Przewidziano budowę łącznie około 5,84 km sieci w tym około 3,31 km sieci
grawitacyjnych, około 2,52 km rurociągów tłocznych oraz 4 przepompownie sieciowe.
Wybudowana sieć włączy się do istniejącego systemu w miejscowości Osowo. Do
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wykonania kanalizacji grawitacyjnej zastosowane zostaną: • rury kanalizacyjne
Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/ wykonane z litego PVC /wg PNEN1401:1999/,
łączone na kielichy z uszczelką gumową. • Studzienki rewizyjne - przelotowe będą
wykonane z rur betonowych DN1000mm lub PP 425mm. • Studnie należy
zaopatrzyć we włazy żeliwne D400 typu ciężkiego. • Dla studni posadowionych w
pasach dróg zastosowane zostaną betonowe pierścienie odciążające. • Sieć
kanalizacji sanitarnej tłocznej na terenie działek zostanie wykonana w układzie
ciśnieniowym z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2 mm. • Przewody kanalizacji tłocznej
będą odprowadzały ścieki z sieciowych przepompowni ścieków. • Zostanie
wykonany kolektora tłocznego z rur PE 100 SDR 11 fi 90 / 8,2 mm, zgrzewany
doczołowo. Sieć zaprojektowano głównie w pasie publicznych i wewnętrznych dróg
gminnych. W miejscach trudnodostępnych przewiduje się przejścia siecią metodą
przecisku sterowanego. Pożądane terminy wykonywania etapów budowy: • Etap I –
do 15 października 2018 r. – obejmujący budowę sieci tłocznej od studni SR3 do
przepompowni PP2, sieć grawitacyjną od studni S29 do SR2 i odcinek od studni
S113 do SR1 (bez przepompowni i przyłączy). • Etap II – do 30 kwietnia 2019 r. –
obejmujący budowę sieci tłocznej i grawitacyjnej w obrębie geodezyjnym Osowo do
studni SR3. • Etap III - do 15 lipca 2019 r. - pozostałe prace oraz zakończenie
całości zadania. 2. Organizacja robót budowlanych: Z uwagi na fakt, że roboty
wykonywane będą na terenie uzbrojonym, zwraca się uwagę na obecność różnych
istniejących instalacji, elektrycznej, wodociągowej, telefonicznej itp. Przed
przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest dokładnie
ustalić, przy pomocy przedstawicieli poszczególnych gestorów mediów, przebieg
istniejących instalacji w obrębie placu budowy i w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
Po ustaleniu tych informacji należy sporządzić spis instalacji użytkowanych i
wyłączonych z użytkowania. Spis ten powinien zostać zawarty w protokole
podpisanym przez wszystkie strony. Od momentu podpisania protokołu przez cały
okres trwania budowy Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia tych
instalacji spowodowane na skutek wykonywania przez niego robót oraz winien
wykonać wszystkie zmiany konieczne do ostatecznego przywrócenia sieci do stanu
pierwotnego. Wykonawca musi w szczególności czuwać nad zapewnieniem
funkcjonowania tych instalacji. 3. Szczegółowy zakres robót określają dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz
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przedmiary robót opracowane na zlecenie Zamawiającego stanowiące integralną
część niniejszej SIWZ. 4. Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV)
przedmiot zamówienia obejmuje zakres określony kodami: 45230000-8,
45231300-8, 45232440-8. 5. Wykonawca zobowiązany jest do porównania
zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności
zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o
wyjaśnienie. W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym
również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności
obowiązują rozwiązania przedstawione w STWiOR, a dopiero w następnej
kolejności zastosowane w projekcie oraz przedmiarach robót i dodatkowych
opisach. 6. Do wykonania zamówienia Wykonawcy zobowiązani są użyć
materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u renomowanych
producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i
jakościowych nie gorszych niż określone w STWiOR i dokumentacji projektowej.
Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla
Wykonawców wiążące, 7. Wykonawcy zobowiązani są użyć do wykonania
zamówienia urządzeń i materiałów odpowiadających wymaganiom Polskiej
Normy przenoszącej normy europejskiej PN-EN (normy zharmonizowane) oraz
innym określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych i dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek posiadać w
stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty zezwalające na ich
stosowanie w budownictwie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności,
świadectwa jakości). 8. Tam, gdzie na rysunkach, w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robót, Projektach Budowlano - Wykonawczych lub
opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, o których mowa w art. 30
ust. 1 - 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub
rozwiązań równoważnych. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż
zagwarantują one realizacje zamówienia w zgodzie z wydanym pozwoleniem na
budowę i opisem przedmiotu Zamówienia oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach. Podane w opisach
przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 i 7
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych a mają jedynie za
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zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych
Zamawiającego. 9. W przypadku urządzeń, których znaki towarowe podano w
dokumentacji projektowej poprzez równoważność Zamawiający rozumie
zastosowanie takich urządzeń, których parametry techniczne, moc, wydajność
nie będą gorsze od urządzeń, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach
technologicznych projektu. Zastosowanie urządzeń równoważnych zapewnić
musi także kompatybilność z pozostałymi materiałami i urządzeniami
przyjętymi w zastosowanej technologii. 10. Wykonawca zapewni, aby
tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania, były
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz
były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. II. Zakres
prac oraz odpowiedzialności Wykonawcy w zakresie objętym ceną ofertową
obejmuje także: 1. Organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym
zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z
zatwierdzonym projektem. 2. Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia
budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi skutkami, a także właściwych
warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 3. Urządzenie terenu budowy,
wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu
budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem kosztów
wyłączeń i włączeń energii elektrycznej. 4. Zapewnienie obecności Kierownika
Budowy na terenie realizacji zamówienia przez cały czas wykonywania robót
budowlano-montażowych. 5. Geodezyjne wytyczenie obiektów oraz
zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne
wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji i inwentaryzacji
powykonawczej. 6. Zapewnienie stałej obsługi geologicznej ze sporządzeniem
dokumentacji w tym zakresie. 7. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych
materiałów, odpadów i śmieci, jak i do składowania materiałów i sprzętu w
ustalonych miejscach w należytym porządku oraz usuwanie na bieżąco
zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 8. Umożliwienie wstępu na teren
budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek
sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiającego. 9. Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób,
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badań, odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorczej dla
zakresu robót objętych przedmiotem przetargu, jak również dokonanie
odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru. 10.
Naprawę uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia
podziemnego. 11. Demontaż, naprawę i montaż ogrodzeń posesji oraz
innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania
terenu, w tym trwałych użytków zielonych oraz wypłatę odszkodowań
(rekompensat) na rzecz osób trzecich – jeśli wystąpią. 12. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń, ich części bądź robót w toku
realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego. 13.
Oznakowanie tabliczkami informacyjnymi przyłączy. 14. Uporządkowanie
terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni oraz
punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy,
przywrócenie ich do stanu pierwotnego wraz z poniesieniem kosztów z tym
związanych. 15. Odtworzenie i naprawa stanu dróg i chodników, w tym w
szczególności: a) drogi utwardzone tłuczniem drogowym: należy zdjąć
tłuczeń drogowy na odpowiednią szerokość i zhałdować poza pasem drogi
(nie dopuszcza się składowania urobku na drodze) dokładnie odtworzyć stan
nawierzchni wraz z zagęszczeniem oraz wykonaniem odpowiedniego profilu
drogi; b) na wszystkie naprawiane drogi Wykonawca udzieli 3 letniej
pisemnej gwarancji oraz zobowiązany będzie dokonywać wraz z
Zamawiającym przeglądów pogwarancyjnych. c) w przypadku uszkodzenia
istniejącej nawierzchni asfaltowej należy ją odtworzyć. 16. Skompletowanie
dokumentów odbiorowych. Inwentaryzacja powykonawcza winna zostać
przedstawiona w formie tabeli z wyszczególnieniem elementów sieci (tj.
długości, ilości, itp.) potwierdzonej przez geodetę. Roboty nie ujęte w
przedmiarach i dodatkowych tabelach, a niezbędne do wykonania należy
wkalkulować w cenę oferty. W celu sporządzenia prawidłowej oferty zaleca
się, aby każdy Wykonawca zapoznał się z warunkami terenowymi celem
uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do oceny prac i złożenia
oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania
umowy. III. Pozostałe informacje: 1. Zamawiający nie ponosi
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odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający zastrzega sobie
prawo do rezygnacji z części zamówienia, bez roszczeń finansowych ze
strony Wykonawcy. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Pzp zobowiązuje Wykonawcę do zatrudnienia pracowników na umowę o
pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks
Pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502 ze zm.) wykonujących czynności w
zakresie: robót ogólnobudowlanych. Obowiązek ten dotyczy także
Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w tym zakresie, a w razie nie
spełnienia ww. warunku nałoży na Wykonawcę karę, o której mowa we
wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 4. Na
realizację zamówienia Zamawiający planuje wykorzystać środki
pozabudżetowe. Niniejszy projekt pt. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Zamość, Gmina Karsin, współfinansowany jest w ramach
działania 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa dla Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
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