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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Gmina Otwock Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) 5321007014

Adres pocztowy: ul. Armii Krajowej 5

Miejscowość:  Otwock Kod pocztowy:  05-400 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii
Karjowej 5, 05-400 Otwock, bud. B, pok. nr 1

Tel.: +48 227792001

Osoba do kontaktów:  Jacek Dąbrowski, e-mail: umotwock@otwock.pl;

E-mail:  umotwock@otwock.pl Faks:  +48 227794225

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.otwock.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) www.bip.otwock.pl

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach zadania budżetowego:
„Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna), Projekt i budowa ul.
Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja w
ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”-
Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego,
ul. Majowa), Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem w
ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”-
Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego,
ul. Majowa).

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

3. Przedmiot zamówienia:
Realizacja robót budowlanych i usług projektowych w ramach dofinansowania projektu unijnego Wybierzmy
rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF:
Część 1. Projekt i budowa ul. Turystycznej na odcinku od ul. Portowej do rzeki Świder w ramach zadania
budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna),
Część 2. Projekt i budowa ul. Kraszewskiego, ul. Majowej na odcinku od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock
Fromczyn do ul. Kołłątaja w ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju
komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie
Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa),
Część 3. Budowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem w
ramach zadania budżetowego: „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”-
Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego,
ul. Majowa),
4. Zakres i opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia dla części 1 i 2 jest wykonanie projektu wykonawczego i realizacji robót budowlanych
mających na celu budowę dróg rowerowych z towarzyszącą infrastrukturą.
Przedmiotem zamówienia dla części 3 jest wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej załączonej do przetargu mających na celu budowę dróg rowerowych z towarzyszącą
infrastrukturą.
4.1. Zakres robót w szczególności dla
Część 1. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Turystyczna) – projekt i budowa
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;
3) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
4) wykonanie organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami;
5) wykonanie projektów odwodnienia projektowanych ciągów komunikacyjnych wraz z uzgodnieniami;
6) wykonanie projektu przebudowy kolidujących odcinków linii energetycznych/teletechnicznych
i innych linii uzbrojenia podziemnego w przypadku wystąpienia kolizji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa
zgodnie z dokumentacją;
7) wykonanie projektu nasadzeń zastępczych (w przypadku konieczności wycinki drzew w pasie drogowym);
8) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew kolidujących z nawierzchnią ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
9) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce
wskazane przez Zamawiającego;
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10) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
11) wykonanie nasadzeń zastępczych w przypadku wycinki drzew lub opłata za wycinkę drzew;
12) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
13) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z
opracowaną dokumentacją,
14) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
15) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
16) regulacja urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
17) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
18) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów
termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
19) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z
podbudową;
20) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
21) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
Część 2. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) -
odcinek od ronda Żołnierzy AK IV Rejonu Otwock Fromczyn do ul. Kołłątaja – projekt i budowa
1) wykonanie mapy do celów projektowych;
2) wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami;
3) opracowanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót;
4) wykonanie organizacji ruchu na czas budowy oraz stałej organizacji ruchu drogowego wraz z uzgodnieniami;
5) wykonanie projektów odwodnienia projektowanych ciągów komunikacyjnych wraz z uzgodnieniami;
6) wykonanie projektu przebudowy kolidujących odcinków linii energetycznych/teletechnicznych i innych linii
uzbrojenia podziemnego w przypadku wystąpienia kolizji wraz z uzgodnieniami oraz przebudowa zgodnie z
dokumentacją;
7) wykonanie projektu nasadzeń zastępczych (w przypadku konieczności wycinki drzew w pasie drogowym);
8) uzyskanie decyzji na wycinkę drzew koligujących z nawierzchnią ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
9) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce
wskazane przez Zamawiającego;
10) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
11) wykonanie nasadzeń zastępczych w przypadku wycinki drzew lub opłata za wycinkę drzew;
12) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
13) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z
opracowaną dokumentacją,
14) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
15) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
16) regulacja urządzeń znajdujących się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
17) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
18) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów
termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
19) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z
podbudową;
20) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
21) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

4 / 8

Część 3. „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF”- Budowa ścieżek
rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Otwocka (ul. Kraszewskiego, ul. Majowa) -
budowa
1) zakres prac obejmuje teren ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo rowerowego w ul. Kraszewskiego na
odcinku od ul. Batorego do granic Miasta Otwocka z Karczewem,
2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni, chodników, krawężników, oporników, obrzeży oraz transport w miejsce
wskazane przez Zamawiającego;
3) wycinkę kolidujących drzew wraz z usunięciem karp i wywozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
4) cięcie pielęgnacyjne drzew w obrębie pasa drogowego,
5) wzmocnienie podłoża gruntowego i wykonanie podbudowy wraz z warstwą odsączającą zgodnie z
opracowaną dokumentacją,
6) wbudowanie nowych krawężników, obrzeży, oporników;
7) wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej, chodnika oraz wjazdów;
8) przebudowa kolidujących elementów sieci uzbrojenia podziemnego wraz z regulacją urządzeń znajdujących
się w drodze w uzgodnieniu z właścicielami sieci;
9) wykonanie odwodnienia zgodnie z opracowaną dokumentacją,
10) wykonanie oświetlenia ulicznego zgodnie z opracowaną dokumentacją,
11) uszczelnienie połączeń podłużnych, poprzecznych i urządzeń obcych za pomocą materiałów
termoplastycznych, jak taśmy asfaltowe, pasty.
12) w przypadku uszkodzenia nawierzchni przy wymianie krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię z
podbudową;
13) plantowanie poboczy gruntowych oraz założenie trawników poprzez obsianie trawą
14) wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy;
15) wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego wg projektu stałej organizacji ruchu, stosowanie
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy;
4.2 Opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 określa Program Funkcjonalno-Użytkowy, zaś dla części 3
przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru
robót budowlanych..
4.3 Dokumenty wymienione w ust. 4.2 oraz oferta przetargowa Wykonawcy stanowią integralną część umowy i
przechowywane są w Wydziale Zamówień Publicznych oraz Wydziale Inwestycji.
4.4 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do :
1) powiadomienia o terminie rozpoczęcia robót, na 7 dni wcześniej, wszystkich gestorów sieci, roboty należy
prowadzić pod nadzorem uprawnionych przedstawicieli gestorów sieci;
2) wykonawca wyreguluje wszelkie urządzenia podziemne oraz znajdujące się w drodze w uzgodnieniu z
gestorami sieci;
3) terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z harmonogramem rzeczowym uzgodnionym z
Zamawiającym;
4) zabezpieczenia terenu budowy/robót, sąsiednich obiektów, w tym drzew nieprzeznaczonych do wycinki,
przed zniszczeniem w wyniku prowadzonych robót;
5) zapewnienia stałego nadzoru i kontroli prowadzonych robót;
6) bieżącego prowadzenia dokumentacji budowy;
7) zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych prac;
8) organizacji zaplecza budowy;
9) zgłoszenia przez Kierownika budowy przedstawicielowi inwestora do odbioru robót zanikających i
ulegających zakryciu;
10) przedstawienia Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami tj. badań, pomiarów oraz niezbędnych
atestów, świadectwa, certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających jakość wbudowanych materiałów;
11) ubezpieczenia budowy;
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12) wykonania niezbędnych robót towarzyszących i czynności formalno-prawnych umożliwiających przekazanie
wykonanych obiektów do eksploatacji - między innymi odbiorów technicznych, a także sporządzenia kompletnej
dokumentacji powykonawczej z zaznaczeniem wprowadzonych zmian;
13) wykonania wszystkich innych prac w tym ujętych w projekcie umowy oraz towarzyszących i niezbędnych
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zabezpieczenie terenu podczas prowadzenia prac oraz
uporządkowania terenu w rejonie wykonywanych prac po ich zakończeniu.
4.5 Przedmiot zamówienia będzie wykonywany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na warunkach ustalonych z Wykonawcą na
podstawie umowy.
4.6 W trakcie przygotowywania oferty Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej na terenie prowadzenia
przyszłych prac.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 45111200  
Dodatkowe przedmioty 45113000  
 45233000  
 45233161  
 45233290  
 45236000  
 45232130  
 45233252  
 45310000  
 45315500  
 71320000  
 71300000  
 71242000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
WZP.271.90.2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_N49simap
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-160155   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 221-460221  z dnia:  17/11/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
14/11/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3

Zamiast:
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie
31.7.2018

Powinno być:
Od dnia podpisania umowy.
Zakończenie 28.09.2018

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3.Część 1 ppkt 4

Zamiast:
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie
31.7.2018

Powinno być:
Od dnia podpisania umowy.
Zakończenie 28.09.2018

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3.Część 2 ppkt 4

Zamiast:
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie
31.7.2018

Powinno być:
Od dnia podpisania umowy.
Zakończenie 28.09.2018

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
II.3.Część 3 ppkt 4

Zamiast:
Rozpoczęcie 1.1.2018. Zakończenie
31.7.2018

Powinno być:
Od dnia podpisania umowy.
Zakończenie 28.09.2018

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
28/12/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/01/2018   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:
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VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/12/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-183524
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