
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ Nr 2359W RADZANÓW – DRZAZGA WRAZ Z MOSTEM O

JNI 01005659 NA RZECE WKRA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130382305

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stefana Roweckiego "Grota" 10

1.4.2.) Miejscowość: Mława

1.4.3.) Kod pocztowy: 06-500

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.4.7.) Numer telefonu: 23 654 34 68

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@pzdmlawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdmlawa.pl

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

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00154526/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -



Nie dotyczy
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi przedstawić:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 7.000.000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), (def.
wykonania zadania: protokół odbioru lub dokument równoważny) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
�� co najmniej 1 obiektu mostowego o schemacie statycznym belki swobodnie podpartej o
rozpiętości min. 20m, wykonanie przebudowy/budowy/rozbudowy
�� co najmniej 1 drogi klasy min. L o długości min. 1,5 km wraz z budową chodnika / ścieżki
pieszo-rowerowej lub ścieżki rowerowej o dł. min 0,5km wraz budową kanalizacji deszczowej o
dł. min 0,2km oraz z budową oświetlenia ulicznego o wartości min 150.000,00 zł
�� wykonanie budowy/rozbudowy ronda o średnicy zewnętrznej min. 30,00 m.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)
lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
b) osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka
zostanie jej powierzona.
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:
- liczba osób: 1
- minimalne kwalifikacje: osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy winna posiadać:
uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji zadań: od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument),
obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi lub ulicy klasy min. L wraz z budową
lub rozbudową ronda o średnicy zewnętrznej min 22,0 m, na stanowisku: Kierownika Robót
Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Robót Mostowych:
- liczba osób: 1
- minimalne kwalifikacje: osoba wskazana na stanowisko Kierownika Robót Drogowych winna
posiadać: uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania: od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument),
obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego o schemacie statycznym
belki swobodnie podpartej o rozpiętości min 20,0 m, na stanowisku kierownik budowy, kierownik
robót , inspektor nadzoru

Po zmianie: 
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy
2) sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca musi przedstawić:
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
min. 7.000.000,00 zł.
3) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu), (def.
wykonania zadania: protokół odbioru lub dokument równoważny) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie:
�� co najmniej 1 obiektu mostowego o schemacie statycznym belki o rozpiętości min. 18 m,
wykonanie przebudowy/budowy/rozbudowy
�� co najmniej 1 drogi klasy min. L o długości min. 1,5 km wraz z budową chodnika / ścieżki
pieszo-rowerowej lub ścieżki rowerowej o dł. min 0,5km wraz budową kanalizacji deszczowej o
dł. min 0,2km oraz z budową oświetlenia ulicznego o wartości min 150.000,00 zł
�� wykonanie budowy/rozbudowy ronda o średnicy zewnętrznej min. 30,00 m.
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)
lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
b) osób:
Wykonawca musi wskazać osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jaka
zostanie jej powierzona.
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Budowy:
- liczba osób: 1
- minimalne kwalifikacje: osoba wskazana na stanowisko Kierownika Budowy winna posiadać:
uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, do pełnienia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi
w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji zadań: od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument),
obejmującego budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi lub ulicy klasy min. L wraz z budową
lub rozbudową ronda o średnicy zewnętrznej min 22,0 m, na stanowisku: Kierownika Robót
Drogowych lub Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej.
- osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownik Robót Mostowych:
- liczba osób: 1
- minimalne kwalifikacje: osoba wskazana na stanowisko Kierownika Robót Drogowych winna
posiadać: uprawnienia budowlane wymagane ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej bez ograniczeń
- doświadczenie zawodowe: doświadczenie w realizacji min. 1 zadania: od rozpoczęcia robót do
wykonania zadania (definicja wykonania zadania: protokół odbioru lub równoważny dokument),
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obejmujących budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektu mostowego o schemacie statycznym
belki o rozpiętości min 18,00 m, na stanowisku kierownik budowy, kierownik robót , inspektor
nadzoru

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

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

Przed zmianą: 
2021-09-03 09:00

Po zmianie: 
2021-09-09 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-09-03 10:00

Po zmianie: 
2021-09-09 10:00

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

Przed zmianą: 
2021-10-02

Po zmianie: 
2021-10-08
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