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Ogłoszenie nr 500148209-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.
Łosice: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego – postępowanie składające się z czterech odrębnych zadań:ZADANIE NR
1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew
Kolonia”ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – gr. woj. (Łuby) – gr. woj. (Krawce) - Mostów – Krzywośnity –
Huszlew na odcinku Mostów – Krzywośnity”ZADANIE NR 3 : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach”ZADANIE
NR 4: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki - granica powiatu”
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII-Rozwój
regionalnego systemu transRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Rozwój regionalnego
systemu transportowego, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Typ projektów-Budowa i przebudowa dróg powiatowych i gminnych w ramach planów
inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, spełniających warunki zapisane w UP
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 304926-2016
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak
Numer ogłoszenia: 8749-2017, 28202-2017, 40786-2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 99293-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
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I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, Krajowy numer identyfikacyjny 3023892000000, ul. ul. Wiejska 3, 08200 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 dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego – postępowanie składające się z czterech odrębnych zadań:ZADANIE NR 1:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew
Kolonia”ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki – gr. woj. (Łuby) – gr. woj. (Krawce) - Mostów – Krzywośnity –
Huszlew na odcinku Mostów – Krzywośnity”ZADANIE NR 3 : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach”ZADANIE NR
4: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki - granica powiatu”
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDP.1.262.2.PD.2016
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:
ZADANIE NR 1: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2008W Górki – Litewniki – Hołowczyce – Zabuże na odcinku Puczyce – Górki – Hruszniew
Kolonia" Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2008W na odcinku
Puczyce - Górki – Hruszniew Kolonia o długości 3,33 km wraz z budową chodnika i ścieżki rowerowej. Szczegółowy zakres rzeczowy robót
budowlanych określa: a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –załącznik
nr 9 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ. ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2033W Próchenki –
gr. woj. (Łuby) – gr. woj. (Krawce) - Mostów – Krzywośnity – Huszlew na odcinku Mostów – Krzywośnity” Przedmiot oraz wielkość lub zakres
zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2033W na odcinku Mostów - Krzywośnity o długości 4,09 km
wraz z budową chodnika. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a) przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, b) specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ. ZADANIE
NR 3 : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach" Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot
zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach o długości 0,996 km wraz z budową kanalizacji
deszczowej, chodników, ścieżki rowerowej i ulicznego oświetlenia. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a) przedmiar robót: branża drogowa – załącznik nr 8 do SIWZ, - branża wodno- kanalizacyjna- załącznik nr 8.1. do SIWZ, - branża elektryczna- załącznik nr 8.2. do
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SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr 10
do SIWZ. ZADANIE NR 4: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2050W Łosice - Hadynów – Próchenki – Krzesk – droga nr 2 na odcinku Próchenki
- granica powiatu” Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2050W na
odcinku Próchenki do granica powiatu o długości 3,33 km wraz z chodnikiem. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a)
przedmiar robót – załącznik nr 8 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 9 do SIWZ, c)
dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SIWZ.
II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
45233000-9,
45231300-8
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
25.05.2017r.- 30-05.2018r.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2059W ul. Targowa w Łosicach
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU
ZAKUPÓW: 24/05/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ
RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:
Przedsiebiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna, , ul. Sidorska 84-90, 21-500, Biała Podlaska, kraj/woj. lubelskie
IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 3278896.87 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
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SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
29/05/2018
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
W treści umowy § 2 pkt umowy, zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Termin rozpoczęcia: III kwartał 2017r., termin zakończenia: 16.07.2018r. W terści
umowy dodaje się § 18 w brzmieniu: Celem dopelnienia obowiązków informacyjnych w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych
wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie ochrony danych osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) (dalej zwanym RODO) Wykonawca składa oświadczenie w zakresie
wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, które stanowi załącznik nr 1.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1)Zaistniała okoliczność niezależna od Wykonawcy uniemożliwiającą terminowe zakończenie przedmiotu umowy- warunki atmosferyczne
odbiegające od typowych - zmiana przewidziana w ogłoszeniu i SIWZ. 2)Celem dopełnienia obowiązków informacyjnych w zakresie dotyczącym
ochrony danych osobowych wymaganych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016roku w sprawie
ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.) (dalej zwanym RODO) Wykonawca składa oświadczenie
w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, które stanowi załącznik nr 1.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
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