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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Krajowy numer identyfikacyjny 30238920000000, ul. ul.

Wiejska  3, 08-200  Łosice, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 083 359 02 32, e-mail

zdp@zdp.losice.pl, faks 833 590 288.

Adres strony internetowej (url): www.zdp.losice.pl; www.zdp.nbip.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: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg powiatowych - 2 zadania:

Zadanie I: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim w miejscowości

Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 2+635, o długości 2,615 km” Przedmiot

oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę drogi

powiatowej o łącznej długości 2,615 km. W ramach odbudowy zostaną zrealizowane

następujące prace: - roboty przygotowawcze, likwidacja przełomów, odtworzenie podbudowy

oraz wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni,

remont przepustów wraz z odtworzeniem ścianek czołowych, odtworzenie rowów przydrożnych,

pobocza. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają: a) przedmiar robót –

załącznik nr 8-I do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –
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załącznik nr 9-I do SIWZ, c) dokumentacja techniczna - załącznik nr 10-I do SIWZ. Zadanie

II: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki – Czuchleby – Chotycze w

miejscowości Meszki, Chotycze Kolonia i Chotycze na odcinku od km 4+470 do km 4+597

oraz od km 5+670 do km 6+688, o łącznej długości 2,145 km” Przedmiot oraz wielkość lub

zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę drogi powiatowej o łącznej

długości 2,145 km. W ramach odbudowy zostaną zrealizowane następujące prace: roboty

przygotowawcze, likwidacja przełomów, odtworzenie podbudowy oraz wykonanie

wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, remont

przepustów wraz z odtworzeniem ścianek czołowych, odtworzenie rowów przydrożnych,

pobocza. - Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają: a) przedmiar robót –

załącznik nr 8-II do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

budowlanych – załącznik nr 9-II do SIWZ, c) dokumentacja techniczna - załącznik nr 10-II do

SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest odbudowa dróg powiatowych 2

zadania: Zadanie I: „Odbudowa drogi powiatowej nr 2016W Nowe Szpaki – Walim w

miejscowości Nowe Szpaki i Walim na odcinku od km 0+020 do km 2+635, o długości 2,615

km” Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje

odbudowę drogi powiatowej o łącznej długości 2,615 km. W ramach odbudowy zostaną

zrealizowane następujące prace: - roboty przygotowawcze, likwidacja przełomów,

odtworzenie podbudowy oraz wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni,

wykonanie nawierzchni jezdni, remont przepustów wraz z odtworzeniem ścianek czołowych,

odtworzenie rowów przydrożnych, pobocza. Szczegółowy zakres rzeczowy robót

budowlanych określają: a) przedmiar robót – załącznik nr 8-I do SIWZ, b) specyfikacje

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9-I do SIWZ, c)

dokumentacja techniczna - załącznik nr 10-I do SIWZ. Zadanie II: „Odbudowa drogi

powiatowej Nr 2026W Woźniki – Czuchleby – Chotycze w miejscowości Meszki, Chotycze

Kolonia i Chotycze na odcinku od km 4+470 do km 5+597 oraz od km 5+670 do km 6+688, o

łącznej długości 2,145 km” Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot

zamówienia obejmuje odbudowę drogi powiatowej o łącznej długości 2,145 km. W ramach

odbudowy zostaną zrealizowane następujące prace: roboty przygotowawcze, likwidacja

przełomów, odtworzenie podbudowy oraz wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni

jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, remont przepustów wraz z odtworzeniem ścianek

czołowych, odtworzenie rowów przydrożnych, pobocza. - Szczegółowy zakres rzeczowy
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robót budowlanych określają: a) przedmiar robót – załącznik nr 8-II do SIWZ, b)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9-II do

SIWZ, c) dokumentacja techniczna - załącznik nr 10-II do SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: Dla zadania I: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku,

gdy Wykonawca będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie

mniejszą niż: 1 800 000 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych, 00/100).

Dla zadania II: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca

będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż: 1 500

000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100).

W ogłoszeniu powinno być: Dla zadania I: Zamawiający uzna warunek za spełniony w

przypadku, gdy Wykonawca będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na

kwotę nie mniejszą niż: 1 800 000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych,

00/100). Dla zadania II: Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku, gdy

Wykonawca będzie posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie

mniejszą niż: 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych, 00/100).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.3)

W ogłoszeniu jest: Dla zadania I: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli

wykonawca: a) wykaże, iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością

przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu

drogi (o nawierzchni bitumicznej), o wartości brutto nie mniejszej niż 1 800 00,00 PLN, w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku robót, których wartość

została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej

waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w

przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga: w związku z
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art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji

których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy

warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez

„inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części przedmiotu

zamówienia. b) wykaże, iż dysponuje jedną osobą - Kierownik budowy, która posiada

odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji

technicznej – do realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem, z uprawnieniami

w specjalności inżynieryjnej drogowej. UWAGA: Kierownik robót powinien posiadać

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Dla zadania II: Warunek ten

zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż wykonał zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na

wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu drogi (o nawierzchni bitumicznej), o

wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN, w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w

tym okresie. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej

walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu

średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych

wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W

odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy
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podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności

są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie spełniany

nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny podmiot”, to

„podmiot” ten musi być podwykonawcą części przedmiotu zamówienia. b) wykaże, iż

dysponuje jedną osobą - Kierownik budowy, która posiada odpowiednie uprawnienia

budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji technicznej – do realizacji

zadania objętego niniejszym zamówieniem, z uprawnieniami w specjalności

inżynieryjnej drogowej. UWAGA: Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia

budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z

2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,

których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych

w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

W ogłoszeniu powinno być: Dla zadania I: Warunek ten zostanie uznany za

spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż wykonał zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną

odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą

na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu drogi (o nawierzchni bitumicznej), o

wartości brutto nie mniejszej niż 1 800 000,00 PLN,w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w

umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy

zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót

rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga: w związku z art. 22a

ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych

podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
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których te zdolności są wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy

warunek będzie spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a

przez „inny podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części przedmiotu

zamówienia. b) wykaże, iż dysponuje jedną osobą - Kierownik budowy, która

posiada odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie

samodzielnej funkcji technicznej – do realizacji zadania objętego niniejszym

zamówieniem, z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej. UWAGA:

Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z

dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.)

oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały

wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a

ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których

odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w

przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Dla zadania

II: Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca: a) wykaże, iż

wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej

jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi

zamówienia, tj. polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu drogi

(o nawierzchni bitumicznej), o wartości brutto nie mniejszej niż 1 500 000,00 PLN,

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku robót, których

wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać

przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień

zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych

niż PLN). Uwaga: w związku z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,

wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te

zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
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wymagane.” W związku z tym, w sytuacji gdy powyższy warunek będzie

spełniany nie przez wykonawcę lub wspólników konsorcjum, a przez „inny

podmiot”, to „podmiot” ten musi być podwykonawcą części przedmiotu

zamówienia. b) wykaże, iż dysponuje jedną osobą - Kierownik budowy, która

posiada odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie

samodzielnej funkcji technicznej – do realizacji zadania objętego niniejszym

zamówieniem, z uprawnieniami w specjalności inżynieryjnej drogowej.

UWAGA: Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z

ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z

późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje

techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również

wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane

na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią

przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z

2016 r. poz. 65).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I

Punkt: Część 2

W ogłoszeniu jest: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2026W Woźniki –

Czuchleby – Chotycze w miejscowości Meszki, Chotycze Kolonia i Chotycze na

odcinku od km 4+470 do km 4+597 oraz od km 5+670 do km 6+688, o łącznej

długości 2,145 km” Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot

zamówienia obejmuje odbudowę drogi powiatowej o łącznej długości 2,145 km.

W ramach odbudowy zostaną zrealizowane następujące prace: roboty

przygotowawcze, likwidacja przełomów, odtworzenie podbudowy oraz

wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni jezdni, wykonanie nawierzchni

jezdni, remont przepustów wraz z odtworzeniem ścianek czołowych, odtworzenie
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rowów przydrożnych, pobocza. - Szczegółowy zakres rzeczowy robót

budowlanych określają: a) przedmiar robót – załącznik nr 8-II do SIWZ, b)

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr

9-II do SIWZ, c) dokumentacja techniczna - załącznik nr 10-II do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: „Odbudowa drogi powiatowej Nr 2026W

Woźniki – Czuchleby – Chotycze w miejscowości Meszki, Chotycze Kolonia i

Chotycze na odcinku od km 4+470 do km 5+597 oraz od km 5+670 do km

6+688, o łącznej długości 2,145 km” Przedmiot oraz wielkość lub zakres

zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbudowę drogi powiatowej o

łącznej długości 2,145 km. W ramach odbudowy zostaną zrealizowane

następujące prace: roboty przygotowawcze, likwidacja przełomów,

odtworzenie podbudowy oraz wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni

jezdni, wykonanie nawierzchni jezdni, remont przepustów wraz z

odtworzeniem ścianek czołowych, odtworzenie rowów przydrożnych, pobocza.

- Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określają: a) przedmiar

robót – załącznik nr 8-II do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i

odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9-II do SIWZ, c) dokumentacja

techniczna - załącznik nr 10-II do SIWZ.
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