
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1778R Pruchnik - Kramarzówka - Helusz 

w km 0+000 - 8+365

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903227

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.4.2.) Miejscowość: Jarosław

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 16 621 64 49

1.4.8.) Numer faksu: 16 621 64 41

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdjaroslaw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Roboty budowlane - drogi powiatowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061368/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-21 12:05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00048978/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061368/01 z dnia 2021-05-21

2021-05-21 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ,
oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej : 
a) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, , jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie ,
przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej (z wyłączeniem remontów
cząstkowych), o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł (brutto). (słownie: piętnaście
milionów złotych ). 
Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu
końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu bez zastrzeżeń.
b) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadająca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , lub odpowiadające
im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , w tym co najmniej
5 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku Kierownika budowy
lub Kierownika robót drogowych na zadaniach związanych z budową, przebudową lub remontem
dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg) oraz pełnił funkcję Kierownika budowy,
Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót drogowych na minimum 1 zadaniu
polegającym na budowie , przebudowie lub remoncie dróg (z wyłączeniem remontów
cząstkowych) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł( brutto)(słownie: pięć milionów
złotych ).
c) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , w
tym co najmniej 2 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku
Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na zadaniach związanych z budową,
przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg) oraz pełnił
funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót
drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie , przebudowie lub remoncie dróg (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto)
(słownie: dwa miliony złotych ).
d) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym co
najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót
sanitarnych na zadaniach związanych z budową lub przebudową sieci, instalacji lub urządzeń
sanitarnych przy drogach co najmniej klasy L. 
e) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych
posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku
Kierownika budowy lub Kierownika robót telekomunikacyjnych na zadaniach związanych z
budową lub przebudową sieci telekomunikacyjnych przy drogach co najmniej klasy L.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ,
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oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej : 
a) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, , jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zadanie polegające na budowie ,
przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej (z wyłączeniem remontów
cząstkowych), o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 zł (brutto). (słownie: piętnaście
milionów złotych ). 
Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do podpisania protokołu
końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu bez zastrzeżeń.
b) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej , lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów , w
tym co najmniej 5 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na stanowisku
Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na zadaniach związanych z budową,
przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg) oraz pełnił
funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót
drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie , przebudowie lub remoncie dróg (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł( brutto)
(słownie: pięć milionów złotych ).
c) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót drogowych posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej , lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów , w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na zadaniach związanych z
budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg) oraz
pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót
drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie , przebudowie lub remoncie dróg (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości robót nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł (brutto)
(słownie: dwa miliony złotych ).
d) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych lub odpowiadające im ważne
uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym co
najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót
sanitarnych na zadaniach związanych z budową lub przebudową sieci, instalacji lub urządzeń
sanitarnych przy drogach co najmniej klasy L. 
e) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika robót telekomunikacyjnych
posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub
odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów w tym co najmniej 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku
Kierownika budowy lub Kierownika robót telekomunikacyjnych na zadaniach związanych z
budową lub przebudową sieci telekomunikacyjnych przy drogach co najmniej klasy L.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-05-24 10:00

Po zmianie: 
2021-05-26 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-05-24 10:15

Po zmianie: 
2021-05-26 11:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-06-23

Po zmianie: 
2021-06-25
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