Ogłoszenie nr 500047396-N-2017 z dnia 23-10-2017 r.
Rzeszów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 584699-N-2017
Data: 02/10/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Rzeszowski, Krajowy numer identyfikacyjny 69058141300000, ul. ul.
Grunwaldzka 15, 35959 Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 671 463, email zampubliczne@powiat.rzeszow.pl, faks 178 671 964.
Adres strony internetowej (url): www.powiat.rzeszow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej
informacji można uzyskać pod adresem Tak Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie,353017 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pok. Nr 12
W ogłoszeniu powinno być: Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony więcej informacji można uzyskać pod adresem Tak Zarząd Dróg Powiatowych w
Rzeszowie,35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 149, pok. Nr 12
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: 5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w art. 30 ust. 8 pkt
1 ustawy oraz w stanowiących załącznik do niniejszej umowy: Programie FunkcjonalnoUżytkowym oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia na
wykonanie drogi powiatowej na odcinku pomiędzy nowobudowaną drogą ekspresową S-19
(węzeł Rzeszów – Południe) a drogą powiatową nr 1408R wraz z obiektami inżynierskimi i
towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich
wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i
zrealizowania inwestycji, w tym zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) z
rygorem natychmiastowej wykonalności.
W ogłoszeniu powinno być: 5. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 1)
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w
art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy Pzp oraz w stanowiących załącznik do niniejszej umowy:
Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia na wykonanie drogi powiatowej na odcinku pomiędzy
nowobudowaną drogą ekspresową S-19 (węzeł Rzeszów – Południe) a drogą powiatową nr
1408R wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą oraz uzyskanie w
imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń,
decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji, w tym zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy: Spełniają n/w warunki: 1.1. Dysponują zespołem do projektowania w
skład którego wchodzą osoby posiadające odpowiednie n/w uprawnienia i doświadczenie: 1)

Projektant - branża drogowa – osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat wykonała min. 3
dokumentacje na budowę lub rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej kategorii
powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na
budowę lub decyzję ZRID - posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej. 2) Projektant – branża mostowa – osoba
która w ciągu ostatnich 5 lat wykonała min. 3 dokumentacje na budowę lub rozbudowę lub
odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej kategorii powiatowej lub
wojewódzkiej lub krajowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję
ZRID - posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej - mostowej. Zamawiający dopuszcza realizację Dokumentacji Projektowej w
branży drogowej i branży mostowej przez jednego Projektanta, w przypadku, gdy posiada on
uprawnienia i doświadczenie wymagane w pkt. 1 i pkt. 2 łącznie. 3) Sprawdzający – branża
drogowa – osoba, która w ciągu ostatnich 5 lat wykonała lub sprawdziła min. 1 dokumentację
na budowę lub rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej kategorii powiatowej lub
wojewódzkiej lub krajowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję
ZRID - posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej - drogowej. 4) Sprawdzający– branża mostowa, osoba, która w ciągu ostatnich 5
lat wykonała lub sprawdziła min. 1 dokumentację na budowę lub rozbudowę lub odbudowę
obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub
krajowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej - mostowej. 5) Zamawiający dopuszcza sprawdzenie Dokumentacji Projektowej
w branży drogowej i branży mostowej przez jednego Sprawdzającego w przypadku, gdy
posiada on uprawnienia i doświadczenie wymagane w pkt. 3 i pkt. 4 łącznie. 6) Wykonawca
wskaże jedną z osób wymienionych w pkt 1 i 2 jako Kierownika zespołu projektowego. 1.2
Dysponują kadrą kierowniczą do sprawowania funkcji: 1) Kierownik Budowy - branża
drogowa – osoba do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła
funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, na min. 3 robotach budowlanych,
których przedmiotem była budowa lub odbudowa lub rozbudowa drogi publicznej kategorii
powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej o wartości min. 5 mln PLN brutto każda robota
budowlana. Wartości w/w robót budowlanych w walutach obcych należy przeliczyć na PLN
wg średniego kursu NBP (tabela A średnich walut obcych) na dzień ogłoszenia niniejszego
zamówienia. 2) Kierownik Budowy – branża mostowa – osoba do kierowania robotami
budowlanymi, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności inżynieryjnej – mostowej, która w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót,
na min. 3 robotach budowlanych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub
rozbudowa mostu w ciągu publicznej kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej o
wartości min. 1 mln PLN brutto każda robota budowlana. Wartości w/w robót budowlanych
w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A średnich
walut obcych) na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia. 3). Zamawiający dopuszcza
pełnienie funkcji Kierownika budowy przez jedną osobę, jeżeli posiada ona uprawnienia i
doświadczenie określone w pkt. 1 i pkt. 2 łącznie. 4) Wykonawca wskaże jedną z osób
wymienionych w pkt 1 i 2 jako Kierownika inwestycji.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają n/w warunki: 1.1. Dysponują zespołem do
projektowania w skład którego wchodzą osoby posiadające odpowiednie n/w uprawnienia i
doświadczenie: 1) Projektant - branża drogowa – osoba, która wykonała min. 3 dokumentacje
na budowę lub rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej kategorii powiatowej lub
wojewódzkiej lub krajowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję
ZRID - posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej - drogowej. 2) Projektant – branża mostowa – osoba która wykonała min. 3
dokumentacje na budowę lub rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi

publicznej kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej, na podstawie której
uzyskano pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID - posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - mostowej. Zamawiający
dopuszcza realizację Dokumentacji Projektowej w branży drogowej i branży mostowej przez
jednego Projektanta, w przypadku, gdy posiada on uprawnienia i doświadczenie wymagane w
pkt. 1 i pkt. 2 łącznie. 3) Sprawdzający – branża drogowa – osoba, która wykonała lub
sprawdziła min. 1 dokumentację na budowę lub rozbudowę lub odbudowę drogi publicznej
kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej, na podstawie której uzyskano
pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID - posiadająca uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej. 4) Sprawdzający–
branża mostowa, osoba, która wykonała lub sprawdziła min. 1 dokumentację na budowę lub
rozbudowę lub odbudowę obiektu mostowego w ciągu drogi publicznej kategorii powiatowej
lub wojewódzkiej lub krajowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę lub
decyzję ZRID - posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w
specjalności inżynieryjnej - mostowej. 5) Zamawiający dopuszcza sprawdzenie Dokumentacji
Projektowej w branży drogowej i branży mostowej przez jednego Sprawdzającego w
przypadku, gdy posiada on uprawnienia i doświadczenie wymagane w pkt. 3 i pkt. 4 łącznie.
6) Wykonawca wskaże jedną z osób wymienionych w pkt 1 i 2 jako Kierownika zespołu
projektowego. 1.2 Dysponują kadrą kierowniczą do sprawowania funkcji: 1) Kierownik
Budowy - branża drogowa – osoba do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
inżynieryjnej - drogowej, która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót,
na min. 3 robotach budowlanych, których przedmiotem była budowa lub odbudowa lub
rozbudowa drogi publicznej kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej o wartości
min. 5 mln PLN brutto każda robota budowlana. Wartości w/w robót budowlanych w
walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A średnich walut
obcych) na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia. 2) Kierownik Budowy – branża
mostowa – osoba do kierowania robotami budowlanymi, posiadająca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej –
mostowej, która pełniła funkcję Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, na min. 3
robotach budowlanych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa
mostu w ciągu publicznej kategorii powiatowej lub wojewódzkiej lub krajowej o wartości
min. 1 mln PLN brutto każda robota budowlana. Wartości w/w robót budowlanych w
walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A średnich walut
obcych) na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia. 3). Zamawiający dopuszcza pełnienie
funkcji Kierownika budowy przez jedną osobę, jeżeli posiada ona uprawnienia i
doświadczenie określone w pkt. 1 i pkt. 2 łącznie. 4) Wykonawca wskaże jedną z osób
wymienionych w pkt 1 i 2 jako Kierownika inwestycji.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1
W ogłoszeniu jest: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia: 1) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Sekcji III.1.3 ust. 1.1:
Oświadczenia zawierającego wskazanie imienia i nazwiska osób, które będą pełnić funkcję: Projektanta branży drogowej, - Projektanta branży mostowej, - Sprawdzającego branży
drogowej, - Sprawdzającego branży mostowej, doświadczenie tych osób (nazwa zadania,
pełniona funkcja, data wykonania i podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane,
rodzaj decyzji budowlanej na podstawie której zostało zrealizowane zadanie tj. pozwolenie na
budowę/ZRID), informację o podstawie dysponowania tymi osobami oraz wskazanie
Kierownika zespołu projektowego. 2) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w
Sekcji III.1.3 ust. 1.2: Oświadczenia zawierającego imię i nazwisko osoby przewidzianej do
pełnienia funkcji: - Kierownika inwestycji, - Kierownika budowy – branża drogowa, Kierownika budowy – branża mostowa, doświadczenie tych osób (nazwa zadania, pełniona

funkcja, wartość, data wykonania i podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane,
rodzaj decyzji budowlanej na podstawie której zostało zrealizowane zadanie tj. pozwolenie na
budowę/ZRID) oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Wartości w/w
zamówień w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A
średnich walut obcych) na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia)
W ogłoszeniu powinno być: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca zobowiązany
jest do złożenia: 1) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w Sekcji III.1.3 ust.
1.1: Oświadczenia zawierającego wskazanie imienia i nazwiska osób, które będą pełnić
funkcję: - Projektanta branży drogowej, - Projektanta branży mostowej, - Sprawdzającego
branży drogowej, - Sprawdzającego branży mostowej, doświadczenie tych osób (nazwa
zadania, pełniona funkcja i podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, rodzaj
decyzji budowlanej na podstawie której zostało zrealizowane zadanie tj. pozwolenie na
budowę/ZRID), informację o podstawie dysponowania tymi osobami oraz wskazanie
Kierownika zespołu projektowego. 2) Na potwierdzenie spełniania warunku określonego w
Sekcji III.1.3 ust. 1.2: Oświadczenia zawierającego imię i nazwisko osoby przewidzianej do
pełnienia funkcji: - Kierownika inwestycji, - Kierownika budowy – branża drogowa, Kierownika budowy – branża mostowa, doświadczenie tych osób (nazwa zadania, pełniona
funkcja, wartość i podmiot, na rzecz którego zamówienie zostało wykonane, rodzaj decyzji
budowlanej na podstawie której zostało zrealizowane zadanie tj. pozwolenie na
budowę/ZRID) oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. Wartości w/w
zamówień w walutach obcych należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP (tabela A
średnich walut obcych) na dzień ogłoszenia niniejszego zamówienia)
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium, w
wysokości: 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN. 2. Wadium
wnosi się na rzecz: POWIAT RZESZOWSKI, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, przed
upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26 października 2017 r. do godz. 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium,
w wysokości: 250 000,00 PLN, słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100 PLN. 2.
Wadium wnosi się na rzecz: POWIAT RZESZOWSKI, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka
15, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 10:00.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2017-10-26, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2017-11-14, godzina: 10:00,

