
Ogłoszenie nr 560546142-N-2020 z dnia 16.12.2020 r.  
Łosice: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby)- 
granica województwa (Krasna)- Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Krzywośnity - 

Liwki Szlacheckie 
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: 577698-N-2020  
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  
tak  
Numer ogłoszenia: 540170095-N-2020  
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  
tak  
Numer ogłoszenia: 510190121-N-2020  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: 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  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki - granica województwa - (Łuby)- granica 
województwa (Krasna)- Mostów - Krzywośnity - Huszlew na odcinku Krzywośnity - Liwki 
Szlacheckie  
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
ZDP.1. 262.1.PD.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 drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – 
granica województwa – (Łuby) – granica województwa (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – 
Huszlew na odcinku Krzywośnity – Liwki Szlacheckie”. Przedmiot oraz wielkość lub zakres 
zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej o łącznej 
długości 1,500 km.W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące prace: - roboty 
przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe, wycinka drzew z karczowaniem pni), roboty 
ziemne (wykopy i nasypy), odwodnienie korpusu drogowego (ściek przykrawężnikowy, 
przepust pod koroną drogi, rowy odwadniające), wykonanie podbudowy, wykonanie 



nawierzchni ścieralnej z AC 11S 50/70, elementy dróg i ulic (budowa peronu i zatoki 
autobusowej, zjazdy), roboty wykończeniowe (pobocza gruntowe z mieszanki kruszywa 
niezwiązanego 0/31,5 mm, oczyszczenie rowów i przepustów), oznakowanie dróg i 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu (znaki pionowe i poziome, barieroporęcze).Szczegółowy 
zakres rzeczowy robót budowlanych określają: a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, 
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do 
SIWZ, c) dokumentacja techniczna - załącznik nr 10 do SIWZ.  
 
II.4) Główny kod CPV: 45000000-7  
Dodatkowe kody CPV:  
45233140-2,  
45233220-7  
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 
ramowa/dynamiczny system zakupów:  
dnia 30.11.2020r.  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 
 
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY  
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:  
10/11/2020  
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:  
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:  
Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego 
wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym. Stały się one niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia objętych umową podstawową. Zmiany 
umowy dokonano na podstawie protokołu konieczności, z którego wynika, iż należy wykonać 
roboty budowlane dodatkowe. Wartość robót dodatkowych wynosi 69 020,00 zł netto (84 
894,60 zł ) brutto, o którą została zwiększona kwota umowy pierwotnej.  
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:  
Podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.  
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:  
W trakcie realizacji zamówienia podstawowego nastąpiła konieczność wykonania robót 
dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym. W związku z wystąpieniem 
konieczności wykonania robót dodatkowych, wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy nastąpiła konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.  
 


